
Uchwala Nr I /210 /2014 
Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi 

z dnia 12 grudnia 2014 roku 

w sprawie opinii do projektu uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej 
oraz mozliwoSci sfinansowania planowanego deficytu budietu Miasta todzi 

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 roku o 
regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 z p6in.zm.) 
i art. 230 ust.3 oraz art. 246 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz.885 z poin. zm.), Sktad Orzekajqcy Regionalnej 
Izby Obrachunkowej lodzi:  

1. Ewa spionek przewodniczqcy 
2. Iwona Kopczynska czlonek 
3. Anna Kaimierczak czlone k 

uchwala, co nastepuje: 

Opiniuje projekt uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta lodzi 
na lata 2015-2040, z istotnymi uwagami zawartymi w uzasadnieniu. 

Opiniuje mozliwosC sfinansowania w 2015 roku planowanego deficytu budzetu 
Miasta lodzi, z istotnymi uwagami zawartymi w uzasadnieniu. 

Uzasadnienie 

Sklad Orzekajqcy formulujqc opiniq zawartq w sentencji niniejszej uchwaly przyjql za 
podstawq dane wynikajqce z projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej, w t ym przedsiqwziei oraz zalqczonej do niej prognozy kwoty dlugu. 

Jak wynika z przedlozonego do zaopiniowania projektu, wieloletnia prognoza finansowa 
zawiera elementy okreslone w art.226 ust. 1 i 2a ustawy o finansach publicznych i 
obejmuje lata sptaty dtugu. Zalqcznik Nr 2 do projektu dotyczqcy przedsiqwziqC 
sporzqdzony zostal w spos6b zgodny z wymogami okreslonymi w art.226 ust.3 i 4 ustawy 
o finansach publicznych. Wielkosci przyjqte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i 
projekcie budzetu sq zgodne w zakresie wynikajqcym z art. 229 ustawy o finansach 
pu blicznych. 

Z przedstawionego projektu prognozy wynika nadto, ze w latach 2015-2040 spelniona 
zostanie zasada okreslona w art. 242 ustawy o finansach publicznych - prognozowane 
dochody biezqce budzet6w w tych latach zaplanowano w wysokosciach wyzszych od 



wydatk6w biezqcych. W roku 2015 roku zaloiono nadwyzke operacyjnq w wysokoici 
204,4 rnln zl. Prognozowana wielkoid tej  nadwyzki w latach 2016-2018 ksztaltuje sie w 
przedziale od 224,8 rnln zl  do 287,2 rnln zl, a w latach 2019-2022 w przedziale od 331,4 
rnln zl  do 479.6 rnln zt. W roku 2023 planuje sie osiqgniecie nadwyzki operacyjnej na 
poziomie 514,l rnln zl. Z kolei w latach nastepnych, tj. do 2040 r. prognozuje sie dalszq 
tendencje rosnqcq tej  nadwyiki. 

Z projektu wieloletniej prognozy finansowej wynika, ze najwyiszy poziom wydatkow 
majqtkowych zaplanowano w roku 2015. W ramach wydatk6w majqtkowych okreilonych 
w wysokoici 1.258.6 rnln zl, wydatki na przedsiewziecia zamykajq sie w kwocie 
1.140 rnln zl  (z tego wydatki na projekty realizowane przy udziale irodk6w z budzetu UE 
ustalono w wysokoici 795,2 mln zi - por. poz. 1.1.2 zaiqcznika przedsiewziei natomiast 
na pozostaie przedsiewziecia okreilono limit wydatk6w w wysokoici 344,9 mln zi -por. 
poz. 1.3. 2 ). W ramach wydatk6w majqtkowych wykazanych w poz. 1.3.2 zalqcznika 
przedsiewzied, wyszczeg6lnione zostaly zadania kontynuowane jak rowniez takie, ktorych 
realizacja rozpoczyna siq w roku 2015 . Z przeprowadzonej analizy wynika, ze lqcznie na 
przedsiewziecia rozpoczynane w roku 2015 i realizowane do korica 2022 roku, okreilone 
limity wydatkow i limity zobowiqzari oscylujq na poziomie 215 rnln zl, z tego wydatki do 
poniesienia w roku 2015 ustalone zostaly w wysokoici 10,97 rnln zl. W tej grupie 
przedsiewzied planuje siq przede wszystkim zrealizowad projekty dotyczqce Rewitalizacji 
obszarowej centrum lodzi i - jak wynika z objainieri - ustalone w projekcie kwoty 
wydatkow nie obejmujq w catoici planowanych nakladow finansowych, bowiem w celu 
pelnego ich sfinansowania przewiduje sie pozyskad Srodki z Unii Europejskiej. 

W zalqczniku przedsiewzied okre9lono wydatki na zadanie pn. ,,Leasing i/lub dzieriawa 
nieruchomoici" w pozycji wydatkow biezqcych w latach 2016-2025 w wysokosci 54.2 rnln 
zl oraz w roku 2025 w wydatkach majqtkowych w kwocie 23,5 rnln zl  - lqcznie na 
realizacje tego przedsiewziecia ustalono limit wydatk6w i zobowiqzari w kwocie 77,7 rnln 
zl. Sklad Orzekajqcy wskazuje przy powyzszym, ze wvdatki dotvcza-ce leasinsu, nie mogq 
zostad ocenione na etapie badania projektu wieloletniej prognozy finansowej- co do 
zgodnoici z obowiqzujqcym prawem- bowiem dla ich zbadania niezbedna jest umowa lub 
umowy, kt6rych postanowienia przesqdzq o charakterze tych przedsiqwzied. 

Poczqwszy od 2016 roku poziom wydatkow majqtkowych w spos6b istotny maleje. 
Najniiszy poziom wydatk6w majqtkowych przewiduje sic w latach 2020-2021, bowiem 
wydatki te ksztaltujq sie w wysokoici odpowiednio : 148,2 rnln zl, 140,9 rnln zl. Analiza 
zalozonego poziomu planowanych wydatk6w majqtkowych oraz limitu wydatkow 
majqtkowych okreilonych dla przedsiewzied w roku 2016 wskazuje, ze wysokoici 
wydatkow majqtkowych i planowanych limitow wydatkow na przedsiewziecia sq rowne i 
wynoszq 283,27 rnln zl. W roku 2017 ustalony poziom wydatkow majqtkowych jest 
nieznacznie wyiszy od planowanych limitow wydatkow na przedsiewziecia, wielkoici te  
zostaiy okreilone odpowiednio na poziomie 179,l rnln zl  oraz 176,7 rnln zl. Powvzsze 
prowadzi do wniosku, i e  w latach 2016-2017, okreslona wvsokoid wvdatkow 
maiatkowvch zabez~iecza ledvnie realizacie przedsiewzied ustalonvch w zalaczniku do 
proiektu wieloletniel Droqnozv finansowei Miasta. 

Skutkiem zaplanowania w latach poprzednich i roku 2015, wysokiego poziomu wydatkow 
majqtkowych, dla finansowania kt6rych niezbedne byly i bedq przychody zwrotne oraz w 
wyniku przyjecia zalozenia, i e  splata zobowiqzari z tytulu pozyczek i kredytow, jak 
rowniei wykup obligacji, zostaly odtoione w czasie - jest tendencja rosnqca poziomu 
dlugu. Sklad Orzekajqcy wskazuje, i e  wykazany na koniec 2015 w projekcie prognozy 
dtug Miasta jest wyiszy od okreSlonego w prognozie - obowiqzujqcej w 2014 roku na 
dzieh wydania opinii- o 85,7 rnln zl. Ponadto projekt prognozy przewiduje wydluzenie 
splaty zobowiqzari do 2040 roku. W przedstawionym projekcie prognozuje sic, i e  kwota 
dlugu miasta kodzi, na koniec 2015 roku osiqgnie bardzo wvsoki poziom 2.974.6 rnln zl  
- co stanowi 77.8 O/O planowanvch dochodow . Z wielkoici zamieszczonych w prognozie 
wynika, ze na koniec 2016 r., kwota dlugu Miasta nieznacznie zmaleje, bowiem 
uksztaltule sie w wvsokoici 2.925.2 rnln zl, natomiast w odniesieniu do prognozowanych 
dochodow stanowid bedzie 90.8 O/O. 



W projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta przyjeto zalozenie, ze planowane do 
splaty w latach zobowiqzania dlugoterminowe sfinansowane zostanq: w roku 2015 
przychodami z tytulu planowanych do wyemitowania obligacji ; w roku 2016 nadwyzkq 
budzetowq, przychodami z tytulu wolnych Srodkow oraz przychodami zwrotnymi z tytulu 
kredytow zag ranicznych i obligacji ; w latach 2017-2018 przychodami z tytulu wolnych 
Srodkow oraz nadwyzek budzetowych, od roku 2019 splata zobowiqzari zaliczanych do 
dlugu bedzie finansowana z nadwyzki dochodow nad wydatkami bydzetowymi (nadwyzki 
budzetowej), ktora powstanie de facto z nadwyzki operacyjnej. Ponadto z przedlozonej 
prognozy wynika, ze od roku 2017 nie planuje sie zaciqgania przez Miasto zobowiqzan 
dlugoterminowych zaliczanych do dlugu. 

Poczqwszy od 2014 roku dla danej jednostki samorzqdu terytorial nego obliczany jest 
indywidualny wskainik maksymalnego obciqzenia budzetu z tytulu splaty dlugu ustalany 
jako Srednia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji je j  dochodow 
biezqcych powiekszonych o dochody ze sprzedaiy majqtku oraz pomniejszonych o 
wydatki biezqce do dochodow ogolem budzetu, zgodnie z regulq wynikajqcq z art. 243 
ustawy o finansach publicznych. Dla ustalenia w spos6b prawidlowy wskainikbw 
zadluzenia bardzo istotne staje sig planowanie oraz wykonanie dochodow zarowno 
biezqcych, jak i majqtkowych. Ustalanie nowego maksymalnego wskainika obciqzenia 
budzetu splatq dlugu wiqie siq w sposob bezpogredni z wielkoSciami wydatkow 
majqtkowych sfinansowanych ze Srodkow wlasnych oraz nadwyzki budzetu odniesionych 
do wartoSci dochodow ogolem. 

Ustalony w projekcie prognozy miasta lodzi  montaz finansowy zaklada, ze w roku 2015 
Srodki uzyskane przez Miasto z tytulu nadwyzek operacyjnych oraz dochodow ze 
sprzedaiy majqtku przeznaczone zostanq wylqcznie na finansowanie wydatkow 
majqtkowych. Poczqwszy od roku 2017 Srodki z nadwvzek o~eracvinvch stanowid bedq 
podstawowe irodlo s ~ l a t v  dluau Miasta. W konsekwencii ~ rzy le tego w ~roanozie montazu 
finansoweao, uzvskanie zakladanego poziomu nadwvzek oweracyinvch oraz dochodow ze 
s~rzedazv determinule w latach wrzvszlvch mozliwoSd swlatv zaciaaaneao Drzez Miasto 
dlugu - zgodnie z regulq z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Majqc na wzgledzie 
dane wynikajqce z rejestrow Izby, z ktorych wnika, ze planowane dochody ze sprzedazy 
majqtku na koniec trzeciego kwartalu biezqcego roku zostaly wykonane w wysokoSci 63,5 
mln zl, tj. 52,6% planu oraz fakt, ze na poziom wskainika dla roku 2013 wplynely 
dochody zwiqzane ze zbyciem praw majqtkowych na rzecz LSI Sp. z o.o., w ocenie 
Skladu nalezy uznad, iz wskainiki iednoroczne ustalane na podstawie art. 243 - 
stanowiqce podstawe do wyliczenia dopuszczalnego maksymalnego wskainika obciqienia 
budzetu splatq dfugu- wynikajqce z prognozy Miasta od roku 2015 zalozono na wvsokim 
poziomie. Przy powyzszym Sklad Orzekajqcy odnotowuje, ze na wysokoSd wskainika 
jednorocznego ustalonego dla 2015 roku, w sposob istotny wplywa wielkoid dochodow 
ze sprzedazv maiatku ~lanowanvch do uzvskania w kwocie 189,7 mln zl. 

Miasto wprawdzie wykazalo w projekcie prognozy, ze obciqzenie budzetu splatq dlugu w 
latach 2015-2040 uksztaltuje sie poniiej wskainika maksymalnego ustalonego dla 
danego roku, jednakze w latach 2020- 2021, relacja okreilona w art. 243 ustawy o 
finansach pu blicznych zostanie spelniona przy uwzglednieniu wylqczen ustawowych. 
Ponadto Sklad Orzekajqcy podkreSla, ze w roku 2016 oraz w latach 2020 - 2022 
wskainik obciazenia budzetu splata. dtuau ksztaltowad sie bedzie na bardzo wvsokim 
poziomie odpowiednio: 10.23% oraz 10.91 %: 11.79 %: 10.83 O/O - Drzv uwzalednieniu 
wvlaczen, o kt6rvch mowa w art. 243 ust. 3a ustawv o finansach publicznvch. 

W konsekwencji powyzszego, zdaniem Skladu Orzekajqcego, ustalona w wieloletniej 
prognozie finansowej Miasta mozl iwo~d s ~ l a t v  dluqu w latach 2016 - 2022 obcia-zona lest 
duzvm rvzvkiem, bowiem w celu splaty zalozonego dlugu Miasta i spelnienia reguly 
wyni kajqcej z art. 243 ustawy o finansach pu blicznych, niezbedne iest ~ e l n e  wvkonanie 
zalozonvch zarowno w roku bieiacvm iak i w latach 2015-2021 wielkoSci nadwyzek 
operacvjnvch oraz dochodow ze s~rzedazv maiatku. 

Sklad Orzekajqcy podkreSla, ze przyjete w prognozie zalozenia finansowe wymagajq 
konsekwentnych dzialali w za kresie terminoweao pozvskiwania w roku 2015 



dofinansowania ~rzedsiewzied inwestvc)r_in)tch realizowanvch przv udziale Srodk6w UE 
oraz Drawidloweao ich rozliczenia, iak r6wniez szczegcilnei dvscv~l inv w ponoszeniu 
wydatk6w biezacvch. 

Majqc na wzgledzie wskazane wyie j  obszarv rvzvka zwiqzane z realizacjq zaloieri 
wieloletniej prognozy finansowej Miasta, w tym prognozy dlugu - Sklad wskazuje, ze w 
celu zapewnienia moiliwoSci splaty dlugu, konieczne jest bieiace monitorowanie relacii 
przvietvch w ~roanozie i na tei  Dodstawie dokonvwanie odpowiednich korekt zalozonvch 
wielkoSci, w tvm ~lanowanvch do zaciaaniecia zobowiazari dluaoterminowvch. Zdaniem 
Skladu Orzekajqcego decvzie organow Miasta dotvczace w~sokoSci zaciaaanvch 
zobowiazari (w zakresie przychoddw zwrotnych budzetu, jak i zadah inwestycyjnych 
jednorocznych oraz przedsiewzied, ktdrych realizacje planuje sie rozpoczqd w 2015 roku) 
- winny zostat SciSle powiazane z biezaca ocena- sytuacii finansowel Miasta. 

Sklad Orzekajqcy podkreSla, i e  wielokrotnie w swoich opiniach wskazywal na 
koniecznoSC podejmowania przez organy Miasta powyiszych dzialari, w celu 
zapewnienia moiliwoSci uchwalania budietdw w latach nastqpnych - zgodnie z 
obowiqzujqcym prawem (por. opinie Skladu wydawane od miesiqca grudnia 
2012 roku ). 

Jak wynika z powyzszej analizy, Sklad Orzekajqcy ocenit przedloiony projekt wieloletniej 
prognozy finansowej oraz zawartej w niej prognozy kwoty dlugu, uwzgledniajqc wytyczne 
wynikajqce z art. 230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z kt6rymi opinie do 
projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej  zmiany, 
przedstawionego wraz z projektem uchwaly budzetowej, regionalna izba obrachunkowa 
wydaje ze szczegolnym uwzglednieniem zapewnienia przestrzegania przez jednostke 
samorzqdu terytorialnego przepis6w tej ustawy dotyczqcych uchwalania i wykonywania 
budzet6w w latach nastepnych, na kt6re zaciqgnieto i planuje sie zaciqgnqt zobowiqzania 
i majqc na wzgledzie poczynione uwagi, Sklad postanowil wydad opinie zawartq w 5 1  
sentencji niniejszej uchwaly. 

Sklad Orzekajqcy formulujqc opinie zawartq w 5 2 sentencji niniejszej uchwaly przyjql za 
podstawe dane wynikajqce z projektu budietu Miasta lodz i  na 2015 rok oraz prognozy 
kwoty dlugu zalqczonej do projektu wieloletniej prognozy finansowej. Ocena mozliwoSci 
sfinansowania planowego deficytu 2015 roku dokonana zostala z uwzglednieniem 
spelnienia warunkow ustawowych, w tym reguly art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Na podstawie okreilonych w projekcie budietu 2015 roku wielkoSci dochod6w i 
wydatk6w ustalono, i e  planowany deficyt stanowi 298.257.174 zl  i sfinansowany bedzie 
przychodami z tytulu: emisji obligacji komunalnych w wysokoSci 8.750.682 zl, kredyt6w 
zaciqganych na ryn ku zagraniczn~m w wysokoSci 280.000.000 zt, pozyczkq z 
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoici 
1.282.492 zl, poiyczkq z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki 
Wodnej 1.600.000 z l  oraz przychodami z tytulu wolnych Srodk6w jako nadwyzki Srodkow 
pienieznych na rachunku biezqcym budietu wynikajqcych z rozliczeri kredyt6w i poiyczek 
z lat ubieglych w kwocie 6.624.000 zl. 

Przyjmujqc za podstawe wyniki analizy przedlozonych Izbie dokument6w przy zaloieniu 
pelnej realizacji wielkofci w nich wykazanych oraz zakladajqc, i e  Miasto 
uwzglqdni uwagi sformulowane w uzasadnieniu do 5 1 niniejszej uchwaly, 
Sktad Orzekajqcy stwierdza, ze w latach splaty planowanego do zaciqgniecia w latach 
2015 -2016 dlugu, Miasto l o d i  zachowa prawem przewidziane ograniczenia w zakresie 
wskainik6w obciqzenia budietow lat nastepnych splatq dlugu, zatem posiada mozliwoSC 
sfinansowania planowanego deficytu okreSlonego w projekcie budzetu na 2015 rok. 
Majqc na wzgledzie powyisze, Sklad Orzekajqcy postanowil wydad opinie zawartq w 5 2 
sentencji uchwaly. 



Stosownie do art. 230 ust. 3 oraz art.246 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 
finansach pu blicznych niniejsza opinia podlega pu blikacji przez jednostke samorzqdu 
terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej  otrzymania na zasadach okre9lonych w 
ustawie z dnia 6 wrzegnia 2001 o dostepie do informacji publicznej 
(j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 782.). 

Od opinii wyrazonych w niniejszej uchwale sluzy odwolanie do pelnego skjadu Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od dnia doreczenia uchwaly. 




