
Uchwala Nr 11113 12014 
Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi 

z dnia 8 lipca 2014 roku 

Na podstawie art.13 pkt 1 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze 
zm.) i art. 9 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby 
Obrachunkowej lodzi:  

1. Ewa Spionek 
2. Iwona Kopczyfiska 
3. Anna Kaimierczak 

przewodniczqcy 
czlonek 
czlonek 

uchwala, co nastqpuje: 

Opiniuje mozliwo~C sptaty poiyczki do kwoty 2.474.723 zl (stownie ztotych: dwa miliony 
czterysta siedemdziesiqt cztery tysiqce siedemset dwadziegcia trzy ) zaciqganej przez 
Miasto l 6 d i  w 2014 roku, formutuiac istotne uwaai zawarte w uzasadnieniu. 

Uzasadnienie 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w lodzi  wplynqt wniosek (pismo DFP - Bd.- 
VIII.3022.4.2014) Prezydenta Miasta lodzi  o wydanie opinii dotyczqcej mozliwo~ci sptaty 
poiyczki zaciqganej przez Miasto l 6 d i  w 2014 roku w Narodowym Funduszu Ochrony 
Srodowiska i Gospodarki Wodnej do wysokoici 2.474.723 zl. 

Rada Miejska w lodz i  w dniu 29 kwietnia 2014 r. podjela Uchwate NR LXXXV/1775/14, 
w kt6rej postanowita zaciqgnqd pozyczke na finansowanie planowanego deficytu 
budietu w latach 2014-2015 ,w tym w roku 2014 do wysokogci 1.086.141 zt oraz w roku 
2015 do kwoty 1.388.582 zt . Rada wskazata ,ie przedmiotowa poiyczka przeznaczona 
zostanie na realizacjq przedsiqwziecia ,,Modernizacja ogwietlenia SOWA" ujetego w 
wykazie przedsiewzied stanowiqcym zatqcznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta lodzi  na lata 2014-2031. Rada ustalila nadto ,ie pozyczka bedzie splacana z 
dochod6w wlasnych Miasta lodzi  w terminie do 2023 roku. 

Opinia wyraiona w sentencji niniejszej uchwaly poprzedzona zostala analizq dokument6w 
bedqcych w posiadaniu Izby na dzieri wydania niniejszej opinii, w szczeg6lnoSci danych 
wynikajqcych z uchwaty budzetowej miasta lodzi  na 2014 rok wraz ze zmianami oraz 
prognozy kwoty dlugu stanowiqcej element wieloletniej prognozy finansowej, jak 
r6wniez danych znajdujqcych siq w rejestrach Izby. 

W uchwale budietowej Miasta na 2014 rok ustalono limit zobowiqzari z tytutu 
zaciqganych kredytbw, pozyczek, emisji obligacji komunalnych na pokrycie 
wystepujqcego w ciqgu roku przejgciowego deficytu, na finansowanie planowanego 



deficytu oraz splate wczeiniej zaciqgnietych zobowiqzah w wysokoici 1.310.482.900 
zl. 

Stosownie do obowiqzujqcych przepis6w od 2014 roku dla danej jednostki sarnorzqdu 
terytorialnego obliczany jest indywidualny wskainik rnaksymalnego obciqzenia budzetu z 
tytulu splaty dlugu ustalany jako Srednia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat 
relacji je j  dochod6w biezqcych powiekszonych o dochody ze sprzedaiy rnajqtku oraz 
pornniejszonych o wydatki biezqce do dochod6w og6l.ern budzetu, zgodnie z regutq 
wynikajqcq z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dla 
ustalenia w spos6b prawidlowy wskainik6w zadluzenia bardzo istotne staje sic 
planowanie oraz wykonanie dochod6w zar6wno biezqcych, jak i majqtkowych. Ustalanie 
nowego rnaksyrnalnego wskainika obciqzenia budietu splatq dlugu wiqze sie w spos6b 
bezpoiredni z wielkoiciarni wydatk6w rnajqtkowych sfinansowanych ze Srodk6w wlasnych 
oraz nadwyiki budzetu odniesionych do wartoici dochod6w og6lern. Tak wiec poczqwszy 
od 2014 r. rnaksymalny pulap obciqzenia budietu splatq dlugu zaleiny jest wprost od 
wykonania nadwyzek operacyjnych (nadwyzka dochoddw bieiqcych nad wydatkami 
biezqcymi) oraz uzyskania dochod6w ze sprzedazy rnajqtku - wielkoici te  bowiem 
deterrninujq wysokoit  wskainik6w jednorocznych z lat n-3 ,n-2, bowiem stanowiq one 
podstawe do ustalenia wskainika rnaksymalnego (por. reg& art. 243 ustawy o 
finansach publicznych). Zatern regula wynikajqca z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych wprowadza zasade uwzgledniania danych z wykonania budiet6w lat 
poprzednich przy ustalaniu dopuszczalnego wskainika zadluzenia dla danego roku , co 
prowadzi w konsekwencji do ustalenia dla danej jednostki sarnorzqdu terytorialnego 
indywidualnego dopuszczalnego wskainika obciqzenia budietu splatq dlugu. 

Jednyrn z podstawowych elernent6w wplywajqcych na ocene rnozliwoici splaty 
przedrniotowej pozyczki jest planowany poziorn dlugu oraz harrnonograrn jego splaty. Na 
podstawie wielkoici zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta ustalono, i e  
dla sfinansowania planowanego poziomu wydatk6w rnajqtkowych w latach 2014-2015 
przyjgto montaz finansowy, kt6t-y zaklada, ze wydatki majqtkowe Miasta w tqcznej 
wysokoici 2.326,5 rnln zl  sfinansowane zostanq :wolnyrni Srodkarni w wysokoici 67 rnln 
zl  , zakladanyrni w prognozie nadwyzkami operacyjnyrni budzetu w wysokoici 357,4 rnln 
zl; dochodarni rnajqtkowymi na poziomie 1.172,5 rnln z l  ( w tyrn: Srodkami z budzetu 
Unii Europejskiej- lqcznie ze Srodkami z refundacji wydatkdw - w wysokoici 783,s 
rnln zl; z tytulu sprzedaiy majqtku 312,5 rnln z/), planowanyrni do zaciqgniecia 
przychodarni zwrotnyrni (z  tytulu emisji obligacji, kredytbw, pozyczek) w wysokoici 
729,6 rnln . 
Z planowanych w latach 2014-2015 przychod6w zwrotnych w wysokoici 1.062,8 rnln 

zl  na finansowanie inwestycji przeznaczono kwote 729,6 rnln zl, natomiast pozostalq 
kwote 333,2 rnln zl  przewidziano na splate wczeiniej zaciqgnietych zobowiqzah 
dlugoterrninowych. W konsekwencji przyjetego zalozenia kwota dluau na koniec 2015 
roku osia-gnie bardzo wvsoki poziorn 2.842.7mln zl, ti. 77.3 O/O ~lanowanvch dochod6w, 
natorniast w latach nastepnych zalozono tendencje rnalejqcq dlugu z tyrn, i e  
naiwvzszv ~oz iorn  s ~ l a t v  dluau I dotyczacy kwotv qfdwnei 1 zostal odloionv w czasie 
bowiern Drzewidzianv iest w latach 2020-2023. 

Ustalony w prognozie miasta lodzi  rnontaz finansowy zaklada takze, i e  w latach 2014- 
2015 Srodki uzyskane przez Miasto z tytulu nadwyzek operacyjnych oraz dochod6w ze 
sprzedazy rnajqtku przeznaczane zostanq wylqcznie na finansowanie wydatk6w 
majqtkowych. Poczqwszy od roku 2017 i rodki  z nadwyiek operacyjnych stanowid bqdq 
podstawowe ir6dlo splaty dlugu Miasta. W roku 2014 roku ustalono nadwyzke 
operacyjnq w wysokoici 170,l rnln zl  , w wyniku wprowadzonych zrnian budietu jej  
poziorn ulegl obniieniu do wysokoici 164 rnln zl. W nastepnych latach objetych prognozq 
zalozono tendencje rosnqcq tej  nadwyiki . W konsekwencji przyjetego w prognozie 
montazu finansowego uzyskanie zakiadanego poziornu nadwyiek operacyjnych oraz 
dochod6w ze sprzedazy rnajqtku jest niezbedne dla wykonania w latach 2014-2015 
planowanych wydatk6w rnajqtkowych, jak rbwniei  deterrninuje w latach przyszlych 
rnoiliwoid splaty zaciqganego przez Miasto dlugu- zgodnie z regulq z art. 243 ustawy 0 



finansach publicznych . Majqc na wzgledzie dane wynikajqce z rejestr6w Izby oraz fakt , 
ze na poziom wskainika dla roku 2013 wptynqty dochody zwiqzane ze zbyciem praw 
majqtkowych na rzecz LSI Sp. z 0.0. - w ocenie Sktadu nalezy uznad, ze wskainiki 
jednoroczne- stanowiqce podstawe do wyliczenia dopuszczalnego maksymalnego 
wskainika obciqzenia budzetu sptatq dtugu wynikajqce z prognozy Miasta od roku 2017 
zatozono na wysokim poziomie. 

Miasto wprawdzie wykazato w prognozie, ze obciqzenie budzetu splatq dtugu w latach 
2014-2023 uksztattuje siq ponizej wskainika maksymalnego ustalonego dla danego roku, 
jednakie w latach 2014 -2015 relacja okreglona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych zostanie spetniona przy uwzglednieniu wytqczefi, o 
kt6rych mowa w art. 243 ust. 3 tej  ustawy. Ponadto Sktad Orzekajqcy wskazuje, ze w 
latach 2016 - 2021 relacia ta oscvlowaC bedzie w uranicach wskainika dopuszczalneuo. 

W konsekwencji powyiszego, zdaniem Skladu Orzekajqcego, ustalona w 
wieloletniej prognozie finansowej Miasta moi l iwold splaty dtugu w latach 2015 
- 2023, obciqiona jest duivm rvzvkiem, bowiem w celu splaty zaloionego 
dkugu Miasta i speknienia reguly wynikajqcej z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych, niezbedne iest uekne wvkonanie zaloionvch w latach 2014-2022 
wielkoici nadwviek oueracvinvch oraz dochod6w ze surzedaiv maiatku. 

Sklad Orzekajqcy podkreila, ze przyjqte w prognozie zakoienia finansowe 
wymagajq konsekwentnych dzialaii w zakresie terminoweao uozvskiwania w 
latach 2014-2015 dofinansowania urzedsiewzied inwestvcvinvch ze Srodk6w 
UE oraz ~rawidloweao ich rozliczenia, iak  r6wniei  szczea6lnei dvscvulinv w 
ponoszeniu wvdatk6w bieiacvch. 

Majpc na wzgledzie wskazane wy ie j  obszarv rvzvka zwiqzane z realizacjq 
zaloieii wieloletniej prognozy finansowej Miasta, w tym prognozy dlugu - 
Sklad wskazuje , i e  w celu zapewnienia moiliwoSci splaty dlugu, konieczne 
jest bieiace monitorowanie relacii urzvietvch w uroanozie i na te i  uodstawie 
dokonvwanie oduowiednich korekt zaloionvch wielkoSci .w tvm ~lanowanvch 
do zaciaaniecia zobowiazaii dluaoterminowvch, 

Sklad Orzekajqcy wskazywal wielokrotnie w swoich opiniach na koniecznoSC 
podejmowania przez Miasto takich dzialafi oraz podkreSlal , i e  decvzie o 
zaciaanieciu zobowiazaii w zakresie przychod6w zwrotnych, jak i wydatkbw, 
winnv zostad SciLle uowiazane z biezaca ocena svtuacii finansowei Miasta. 

Sklad Orzekaiacv zauwaia .ie uodeimowanie uowv~szvch dzialaii urzez 
oraanv Miasta jest niezbedne w celu zauewnienia moiliwoSci uchwalania 
budiet6w w latach nasteunvch - zaodnie z obowiazuiacvm urawem. 

W zwiqzku z powyzszym, w szczeg6lnoSci z tym, i e  zaciqgana pozyczka wplywa na 
poziom dtugu Miasta , Sktad Orzekajqcy postanowit jak w sentencji. 

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale stuzy odwotanie do petnego sktadu Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od dnia doreczenia uchwaly. 




