
Uchwala Nr 1/48/2015 
Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kodzi 

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. 9 1  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 lodzi:  

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

przewod niczqcy 
czlonek 
cztonek 

uchwala, co nastqpuje: 

Opiniuje mozliwoSC splaty kredytu do kwoty 250.000.000 z l  (stownie zlotych: 
dwiegcie pieddziesiqt milion6w) zaciqganego w roku 2015 przez Miasto l 6 d i  w 
Europejskim Banku Inwestycyjnym, formulujqc istotne uwagi zawarte w uzasadnieniu. 

Uzasadnienie 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w lodz i  wptynql wniosek (pismo DFP - Bd.- 
VIII.3022.3.2015) Prezydenta Miasta kodzi o wydanie opinii dotyczqcej moiliwoSci splaty 
kredytu zaciqganego przez Miasto C6di w 2015 roku do kwoty 250.000.000 zl. 

Rada Miejska w lodz i  w dniu 2 1  stycznia 2015 r. podjqta Uchwale Nr V/84/15, w kt6rej 
postanowila zaciqgnqd zobowiqzanie finansowe w Europejskim Banku Inwestycyjnym do 
kwoty 350.000.000 zt w latach 2015-2016 w formie kredytu dtugoterminowego .na 
pokrycie planowanego deficytu budietu Miasta kodzi oraz splatq wczeSniej zaciqgnietych 
zobowiqzari z tytutu kredyt6w pozyczek i obligacji. Z uchwaty te j  wynika, ze w roku 2015 
zostanie uruchomiony kredyt do wysokoSci 250.000.000 zt na pokrycie planowanego 
deficytu, z przeznaczeniem na realizacje przedsiqwzied transportowo/drogowych, zgodnie 
z planem wydatk6w okreSlonych w Wykazie przedsiewziqk na lata 2015-2018 i lata 
nastqpne, stanowiqcym zatqcznik Nr 2 do uchwaty Nr IV/51/15 Rady Miejskiej w kodzi z 
dnia 14  stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2015-2040. Rada postanowila, ze wysokoSd kredytu uruchamianego w 2016 roku 
bedzie podlegata limitom i warunkom okreglonym w danym roku w odrebnej uchwale 
Rady Miejskiej w kodzi. Przedmiotowy kredyt i powstale z tego tytulu zobowiqzania 
zostanq sptacone z dochod6w wtasnych Miasta w latach 2020-2040. 

Opinia wyraiona w sentencji niniejszej uchwaty poprzedzona zostala analizq dokument6w 
bqdqcych w posiadaniu Izby na dzieri wydania niniejszej opinii, w szczegblno5ci danych 
wynikajqcych z uchwaly budietowej miasta l odz i  na 2015, uchwajy w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta lodz i  na lata 2015-2040 wraz ze 
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zmianami na dzieri 18  marca 2015 roku oraz prognozy kwoty dlugu stanowiqcej element 
wieloletniej prognozy finansowej, jak r6wniez danych znajdujqcych siq w rejestrach Izby. 

W uchwale budietowej Miasta na 2015 rok ustalono limit zobowiqzari z tytulu 
zaciqganych poiyczek, kredytbw, emisji obligacji komunalnych na pokrycie 
wystqpujqcego w ciqgu roku przejgciowego deficytu, na finansowanie planowanego 
deficytu oraz splatq wczegniej zaciqgniqtych zobowiqzari w wysokoSci 1.327.764.367 zt. 

WielkoSci okreSlone w budzecie Miasta kodzi na 2015 rok wskazujq ze w trakcie 
biezqcego roku zwiqkszony zostal poziom planowanych wydatk6w majqtkowych z kwoty 
1.300,7 rnln z l  (ustalonej w uchwale budzetowej) do kwoty 1.417,6 rnln zt (ustalonej w 
uchwale budzetowej po zmianach). Ponadto z zaloiefi przyjqtych w wieloletniej prognozy 
finansowej Miasta na lata 2015-2040 wynika, i e  poziom wydatkbw majqtkowych w roku 
biezqcym jest najwyiszy. Poczqwszy od 2016 roku wydatki majqtkowe w spos6b istotny 
malejq. Najnizszy poziom tej  grupy wydatk6w przewiduje siq w latach 2020-2021, 
bowiem wydatki te  uksztaltujq siq w wysokoSci odpowiednio: 148,8 rnln zj; 
139,l rnln zl. 

Skutkiem zaplanowania, w roku biezqcym i latach poprzednich wysokiego poziomu 
wydatk6w majqtkowych, dla finansowania kt6rych niezbqdne byly i bqdq przychody 
zwrotne oraz w wyniku przyjecia zalozenia, i e  splata zobowiqzari z tytulu poiyczek i 
kredytbw, jak r6wniez wykup obligacji, zostaly odlozone w czasie - jest tendencja 
rosnqca poziomu dlugu. W prognozie wskazano, i e  kwota dtugu miasta Codzi, na koniec 
2015 roku osiqgnie bardzo wvsoki ~ o z i o m  2.947,3 rnln z l  - co stanowi 76,6 O/O 

planowanvch dochodbw . Z wielkogci zamieszczonych w prognozie wynika, i e  na koniec 
2016 r., kwota dlugu Miasta nieznacznie zmaleje, bowiem uksztaltuie sie w wvsoko6ci 
2.915,9 mln zl, natomiast w odniesieniu do prognozowanych dochod6w stanowid bedzie 
89,5%. Przy powyzszym Sklad Orzekajpcy wskazuje, ze z chwilq zawarcia umowy lub 
umbw dotyczqcych leasingu ylub dzieriawy nieruchomoSci, na lezy dokonad analizy ich 
tregci, przy uwzglqdnieniu przepisdw ustawy o finansach publicznych oraz 
rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegblowego 
sposobu klasyfikacji tytul6w dluinych zaliczanych do pafistwowego dlugu publicznego 
(Dz.U. z 2011 r. nr 298 poz. 1767). 

W wieloletniej prognozie finansowej Miasta przyjqto zaloienie, i e  planowane do splaty 
zobowiqzania dlugoterminowe sfinansowane zostanq: w roku 2015 przychodami z tytutu 
planowanych do wyemitowania obligacji; w latach 2016-2017 nadwyzkami budzetowymi, 
przychodami z tytutu wolnych 5rodk6w oraz przychodami zwrotnymi; w roku 2018 
przychodami z tytutu wolnych Srodk6w oraz nadwyzki budzetowej, od roku 2019 sptata 
zobowiqzari zaliczanych do dlugu bqdzie finansowana z nadwyzki dochod6w nad 
wydatkami budzetowymi (nadwyzki budzetowej), kt6ra powstanie de facto z nadwyiki 
operacyj nej (rozumianej jako rbznica miedzy dochodami biezqcymi, a wydatkami 
biezqcymi ). Ponadto, z przedlozonej prognozy wynika, ze od roku 2018 nie planuje siq 
zaciqgania przez Miasto zobowiqzafi dlugoterminowych zaliczanych do dlugu. 

Zgodnie z regulq wynikajqcq z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla danej 
jednostki samorzqdu terytorialnego obliczany jest indywidualny wskainik maksymalnego 
obciqienia budietu z tytulu splaty dlugu ustalany jako grednia arytmetyczna relacji z 
trzech poprzedzajqcych lat: dochoddw bieipcych powiqkszonych o dochody ze sprzedazy 
majqtku oraz pomniejszonych o wydatki biezqce do dochod6w og6lem budietu tej  
jednostki. 

Ustalony w prognozie miasta Codzi monta i  finansowy zaklada, ze w roku 2015 Srodki 
uzyskane przez Miasto z tytutu nadwyiek operacyjnych oraz dochod6w ze sprzedaiy 
majqtku przeznaczone zostanq wylqcznie na finansowanie wydatk6w majqtkowych. 
Poczqwszy od roku 2017 grodki z nadwyiek operacyjnych stanowid bedq podstawowe 
Ir6dlo sptaty dlugu Miasta. Zdaniem Skladu wskainiki jednoroczne ustalane na podstawie 
art. 243 - stanowiqce podstawe do wyliczenia dopuszczalnego maksymalnego wskainika 
obciq2enia budzetu sptatq d h g u  - wynikajqce z prognozy Miasta od roku 2015 zatozono 
na wvsokim ~oziomie.  Przy powyzszym Sklad Orzekajqcy odnotowuje, i e  na wysoko5d 



wskainika jednorocznego ustalonego dla 2015 roku, w spos6b istotny wplywa wielkoSC 
dochod6w ze surzedazv rnaiatku ulanowanvch do uz~skania w kwocie 189.7 rnln zt, urzv 
czvrn wielkoSC ta obejrnuie r6wniez dochodv z tvtulu leasinau nieruchomoSci. 

Miasto wprawdzie wykazalo w prognozie, ze obciqzenie budzetu splatq dlugu w okresie 
planowanej splaty przedrniotowego kredytu w latach 2020-2040 uksztattuje siq ponizej 
wskainika rnaksyrnalnego ustalonego dla danego roku, jednakie w latach 2020- 2021 
relacja okreSlona w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spelniona przy 
uwzglednieniu wylqczeri ustawowych. Ponadto Sklad Orzekajqcy podkreSla, ze w latach 
2020 - 2022 wskainik obcia-zenia budietu splata dtuau ksztaltowat sie bedzie na bardzo 
wvsokim poziomie odpowiednio: 0,1097 (10,97°/~1:0,1192 ! 11.92 %I: 0,1076 (10.76 O/O> 

- urzv uwzalednieniu wvta_czeli, o kt6rych rnowa w art. 243 ust. 3a ustawv o finansach 
pu blicznych. 

W ocenie Skladu Orzekaia_cego, ustalona w wieloletniei proanozie finansowei Miasta 
mozliwoSt sulatv dtuau w latach 2016 - 2022 obciazona jest duzvrn rvzvkiern, bowiern w 
celu sulatv zatozoneao dtuau Miasta i suelnienia reauty wvnikaja-cei z art. 243 ustawy o 
finansach uublicznvch, niezbedne jest pehe wvkonanie zalozonvch w latach 2015-2021 - 
wielkoSci nadwvzek oueracvinvch oraz dochod6w ze sprzedazv majatku, kt6re 
deterrninuia osiaaniecie ustalonvch w proanozie wskaini k6w iednorocznvch. 

Sklad Orzekajqcy podkreSla, i e  przyjete w prognozie zalozenia finansowe wyrnagajq 
konsekwentnych dziatah w zakresie terrninowego pozyskiwania w roku 2015 
dofinansowania przedsiewziet inwestycyjnych realizowanych przy udziale Srodk6w UE 
oraz prawidlowego ich rozliczenia, jak r6wniei szczeg6lnej dyscypliny w ponoszeniu 
wydatk6w bieiqcych. 

Majqc na wzgledzie wskazane wyiej obszary ryzyka zwiqzane z realizacjq zatozeri 
wieloletniej prognozy finansowej Miasta, w tyrn prognozy dlugu - Sktad wskazuie, ze w 
celu zauewnienia rnozliwoSci sulatv dluau, konieczne iest bieia-ce rnonitorowanie relacji 
przvietvch w proanozie i na tei uodstawie dokonvwanie odpowiednich korekt zatozonvch 
wielkoSci, w tvm planowan~ch do zaciaaniecia zobowia_zah dluaoterminowvch. Zdaniern 
Skladu 0rzekaia.ceao decvzie organ6w Miasta dotvczace wvsokoSci zaciaaanvch 
zobowiazah (w zakresie przychoddw zwrotnvch budzetu, iak i zadari inwestycvinvch) - 
winnv zostaC SciSle uowia-zane z biezaca ocena svtuacii finansowej Miasta. 

Sktad Orzekaiacv nodkreSla, i e  wielokrotnie w swoich opiniach wskazvwat na koniecznoSC 
podeirnowania urzez oraany Miasta powviszvch dzialari, w celu za~ewnienia rnoiliwoSci 
uchwalania budiet6w w latach nasteunvch - zaodnie z obowia_zuiacvrn prawern. 

W zwiqzku z powyzszyrn, w szczeg6lnoSci z tyrn, ze zaciqgany kredyt wptywa na poziorn 
dlugu Miasta i obciqzenia budzet6w jego splatq, Sklad Orzekajqcy postanowit jak w 
sentencji. 

Od opinii wyraionej w niniejszej uchwale sluzy odwolanie do petnego sktadu Kolegiurn 
Izby w terrninie 14 dni od dnia dorqczenia uchwaly. 




