
Uchwata Nr 1 /47/2015 
Sktadu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi  

z dnia 27  kwietnia 2015  roku 

Na podstawie art.13 pkt 1 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 roku Dz.U. poz. 1113 ze 
zm.) i art. 91  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst 
jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 885 ze zm.), Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby 
Obrachunkowej kodzi: 

1. Ewa spionek 
2. Iwona Kopczyriska 
3. Anna Kaimierczak 

przewodniczqcy 
czto n e k 
czlonek 

uchwala, co  nastepuje: 

Opiniuje mozliwoGd splaty kredytu do kwoty 30.000.000 zt (slownie ztotych: 
trzydzieGci milion6w) zaciqganego w roku 2015 przez Miasto C6di w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym, formulujqc istotne uwagi zawarte w uzasadnieniu. 

Uzasadnienie 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Codzi wplynqt wniosek (pismo DFP - Bd.- 
VIII.3022.3.2015) Prezydenta Miasta Codzi o wydanie opinii dotyczqcej mozliwoGci splaty 
kredytu zaciqganego przez Miasto C6di w 2015 roku do kwoty 30.000.000 zl. 

Rada Miejska w kodzi w dniu 21 stycznia 2015 r. podjqla Uchwalq Nr V/83/15, w kt6rej 
postanowita zaciqgnqk zobowiqzanie finansowe w Europejskim Banku Inwestycyjnym do 
kwoty 100.000.000 z l  w latach 2015-2016 w formie kredytu dlugoterminowego, na 
pokrycie planowanego deficytu budzetu Miasta Codzi oraz sptatq wczegniej zaciqgniqtych 
zobowiqzari z tytulu kredyt6w pozyczek i obligacji. Z uchwaly te j  bvynika, ze w roku 2015 
zostanie uruchomiony kredyt do wysokoSci 30.000.000 z l  na pokrycie planowanego 
deficytu, z przeznaczeniem na realizacje przedsiqwziqd rewitalizacyjnych, zgodnie z 
planem wydatk6w okreGlonych w wykazie przedsiqwziqC na lata 2015-2018 i lata 
nastqpne, stanowiqcym zatqcznik Nr 2 do Uchwal-y Nr IV/51/15 Rady Miejskiej w lodz i  z 
dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2015-2040. Rada postanowila, i e  wysokogk kredytu uruchamianego w 2016 roku 
bqdzie podlegala limitom i warunkom okreglonym w danym roku w odrebnej uchwale 
Rady Miejskiej w lodzi.  Przedmiotowy kredyt i powstale z tego tytulu zobowiqzania 
zostanq splacone z dochod6w wlasnych Miasta w latach 2020-2040. 

Opinia wyraiona w sentencji niniejszej uchwaty poprzedzona zostala analizq dokument6w 
bqdqcych w posiadaniu Izby na dzieti wydania niniejszej opinii, w szczeg6lno5ci danych 
wynikajqcych z uchwaly budzetowej miasta Codzi na 2015 rok, uchwaly w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Codzi na lata 2015-2040 wraz ze 



zrnianarni na dzieri 18 rnarca 2015 roku oraz prognozy kwoty dlugu stanowiqcej element 
wieloletniej prognozy finansowej, jak r6wniei danych znajdujqcych sie w rejestrach Izby. 

W uchwale budietowej Miasta na 2015 rok ustalono limit zobowiqzari z tytulu 
zaciqganych poiyczek, kredyt6wt emisji obligacji kornunalnych na pokrycie 
wystepujqcego w ciqgu roku przejSciowego deficytu, na finansowanie planowanego 
deficytu oraz splate wczegniej zaciqgnietych zobowiqzari w wysokoSci 1.327.764.367 zl. 

WielkoSci okreglone w budzecie Miasta lodzi  na 2015 rok wskazujq, ze w trakcie 
bieiqcego roku zwiekszony zostal poziorn planowanych wydatk6w rnajqtkowych z kwoty 
1.300,7 rnln zl  (ustalonej w uchwale budietowej) do kwoty 1.417,6 rnln zl  (ustalonej w 
uchwale budietowej po  zmianach). Ponadto, z zatoieri przyjetych w wieloletniej 
prognozy finansowej Miasta na lata 2015-2040 wynika, ze poziorn wydatk6w 
majqtkowych w roku bieiqcyrn jest najwyiszy. Poczqwszy od 2016 roku wydatki 
majqtkowe w spos6b istotny rnalejq. Najniiszy poziorn tej  grupy wydatk6w przewiduje 
sie w latach 2020-2021, bowiern wydatki te uksztaltujq sie w wysokoSci odpowiednio: 
148,8 rnln zl; 139,l rnln zl. 

Skutkiern zaplanowania w roku bieiqcyrn i latach poprzednich, wysokiego poziornu 
wydatk6w rnajqtkowych, dla finansowania ktorych niezbedne byly i bedq przychody 
zwrotne oraz w wyniku przyjecia zaloienia, i e  splata zobowiqzari z tytulu pozyczek i 
kredytbw, jak r6wniei wykup obligacji, zosta+y odlozone w czasie - jest tendencja 
rosnqca poziornu dlugu. W prognozie wskazano, i e  kwota dlugu rniasta lodzi, na koniec 
2015 roku osiqgnie bardzo w ~ s o k i  poziorn 2.947,3 rnln zl - co stanowi 76.6 O/O 

planowan~ch dochoddw . Z wielkoSci zarnieszczonych w prognozie wynika, i e  na koniec 
2016 r., kwota dlugu Miasta nieznacznie zmaleje, bowiern uksztaltuie sie w wvsokoSci 
2.915.9 rnln zl, natorniast w odniesieniu do prognozowanych dochoddw stanowid bedzie 
89.5%. Przy powyiszym Sklad Orzekajqcy wskazuje, i e  z chwilq zawarcia urnowy lub 
um6w dotyczqcych leasingu flub dzieriawy nieruchomoSci, nalezy dokonad analizy ich 
treici, przy uwzglednieniu przepisbw ustawy o finansach publicznych oraz 
rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczeg6lowego 
sposobu klasyfikacji tytul6w dluinych zaliczanych do palistwowego dlugu publicznego 
(Dz.U. z 2011 r. nr 298 poz. 1767). 

W wieloletniej prognozie finansowej Miasta przyjeto zaloienie, i e  planowane do splaty 
zobowiqzania dlugoterminowe sfinansowane zostanq: w roku 2015 przychodarni z tytulu 
planowanych do wyernitowania obligacji; w latach 2016-2017 nadwyzkami budzetowyrni, 
przychodami z tytulu wolnych Srodkbw oraz przychodarni zwrotnyrni; w roku 2018 
przychodarni z tytutu wolnych Srodk6w oraz nadwyzki budzetowej, od roku 2019 splata 
zobowiqzali zaliczanych do dlugu bedzie finansowana z nadwyzki dochod6w nad 
wydatkarni budzetowyrni (nadwyiki budietowej), kt6ra powstanie de facto z nadwyiki 
operacyj nej (rozumianej jako rbznica miedzy dochodami bieiqcymi, a wydatkami 
bieiqcymi). Ponadto, z przedlozonej prognozy wynika, ze od roku 2018 nie planuje sie 
zaciqgania przez Miasto zobowiqzali diugoterrninowych zaliczanych do dtugu. 

Zgodnie z regulq wynikajqcq z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla danej 
jednostki sarnorzqdu terytorialnego obliczany jest indywidualny wskainik rnaksymalnego 
obciqienia budietu z tytulu splaty dlugu ustalany jako Srednia arytrnetyczna relacji z 
trzech poprzedzajqcych lat: dochod6w bieiqcych powiqkszonych o dochody ze sprzedaiy 
rnajqtku oraz pornniejszonych o wydatki bieiqce do dochod6w og6lern budietu tej 
jednostki. 

Ustalony w prognozie rniasta lodzi rnontai finansowy zaklada, i e  w roku 2015 Srodki 
uzyskane przez Miasto z tytulu nadwyzek operacyjnych oraz dochod6w ze sprzedaiy 
rnajqtku przeznaczone zostanq wylqcznie na finansowanie wydatk6w rnajqtkowych. 
Poczqwszy od roku 2017 Srodki z nadwyiek operacyjnych stanowii bedq podstawowe 
irddlo spZaty dtugu Miasta. Zdaniern Skladu wskainiki jednoroczne ustalane na podstawie 
art. 243 - stanowiqce podstawe do wyliczenia dopuszczalnego maksymalnego wskainika 
obciqienia budietu spiatq dlugu- wyni kajqce z prognozy Miasta od roku 2015 zaloiono 
na wvsokirn poziornie. Przy powyiszyrn Sklad Orzekajqcy odnotowuje, i e  na wysokoSd 



wskafnika jednorocznego ustalonego dla 2015 roku, w spos6b istotny wplywa wielkoSC 
dochod6w ze serzedaiv maiatku planowanvch do uzvskania w kwocie 189.7 mln d, przv 
czvm wielkoSd ta obeimuie rbwniei dochodv z tvtulu leasinau nieruchomoSci. 

Miasto wprawdzie wykazato w prognozie, ze obciqzenie budietu sptatq dtugu w okresie 
planowanej sptaty przedmiotowego kredytu w latach 2020-2040 uksztattuje sie poniiej 
wskainika maksymalnego ustalonego dla danego roku, jednakie w latach 2020- 2021 
relacja okreglona w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spetniona przy 
uwzglednieniu wytqczeri ustawowych. Ponadto, Sktad Orzekajqcy podkregla, i e  w latach 
2020 - 2022 wskainik obciazenia budietu splata dtuau ksztattowa6 sie bedzie na bardzo 
wvsokim eoziomie od~owiednio: 0.1097 (10,97°/~~;0,1192 ( 11,92 %I: 0,1076 (10.76 %I 
- erzv uwzalednieniu wvlaczeri. o ktdrvch mowa w art. 243 ust. 3a ustawv o finansach 
publicznvch. 

W ocenie Sktadu Orzekaja_ceao, ustalona w wieloletniei eroanozie finansowei Miasta 
moiliwoSC setatv dtuau w latach 2016 - 2022 obciaiona iest duzvm ryzvkiem, bowiem w 
celu sotatv zatoioneao dtuau Miasta i spetnienia r e ~ u t v  wvnikaja-ce_i z art. 243 ustawv o 

wielkoSci nadwviek operacvinvch oraz dochod6w ze sprzedaiv maiatku, kt6re 
determinuia osiaaniecie ustalonvch w ~roanozie wskainik6w iednorocznvch. 

Sktad Orzekajqcy podkregla, i e  przyjete w prognozie zatoienia finansowe wymagajq 
konsekwentnych dziatari w zakresie terminowego pozyskiwania w roku 2015 
dofinansowania przedsiqwzieC inwestycyjnych realizowanych przy udziale Srodkbw UE 
oraz prawidtowego ich rozliczenia, jak rbwniei szczegdlnej dyscypliny w ponoszeniu 
wydatkbw bieiqcych. 

Majqc na wzglqdzie wskazane wyiej obszary ryzyka zwiqzane z realizacjq zatoieri 
wieloletniej prognozy finansowej Miasta, w tym prognozy dtugu - Sktad wskazuie, i e  w 
celu za~ewnienia moiliwoSci s ~ t a t v  dluau, konieczne lest bieiace monitorowanie relacji 
przvietvch w proanozie i na tei  Dodstawie dokonvwanie od~owiednich korekt zalozonvch 
wielko9ci. w tvm planowanvch do zaciaaniecia zobowia_zari dtuaoterminowvch. Zdaniem 
Sktadu Orzekajaceao decvzie orqandw Miasta dotycza-ce wvsokoSci zaciaaan~ch 
zobowiazah (w zakresie ~rzvchodb w zwrotnvch budietu, jak i zadafi in westvcvinvch) - 
winnv zostaC SciSle powiazane z bieia-ca. ocena svtuacii finansowei Miasta. 

Sktad Orzekaiacy podkreSla, i e  wielokrotnie w swoich o~ in iach wskazvwat na koniecznoSC 
podeimowania przez oraany Miasta powviszvch dziatari, w celu zapewnienia mozliwoSci 
uchwalania budietdw w latach naste~nvch - zaodnie z obowiazuJacvm prawem. 

W zwiqzku z powyiszym, w szczegdlnoSci z tym, i e  zaciqgany kredyt wptywa na poziom 
dlugu Miasta i obciqienia budietbw jego sptatq, Sktad Orzekajqcy postanowit jak w 
sentencji. 

Od opinii wyraionej w niniejszej uchwale stuzy odwotanie do petnego skladu Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od dnia dorqczenia uchwaty. 




