
UchwaJa Nr 1/ 222/2016
Sktadu Orzekajqcego Regionalnej IZby Obrachunkowej w t.odzi

z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie opinii do projektu uchwaly 0 wieloletniej prognozie finansowej
oraz mozllwoscl sfinansowania planowanego deficytu budzetu Miasta todzi

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 pazdzlernlka 1992 roku 0

regionalnych izbach obrachunkowych (j.t, Dz.U. z 2016 r., poz. 561) i art. 230 ust.3
oraz art. 246 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych
(j.t. Dz. U z 2016 r. poz.1870), Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej
todzi:

1. Ewa Spionek
2. Iwona Kopczyriska
3. Anna Kazmierczak

przewodnlczacv
czlonek
czlonek

uchwala, co nastepuje:

§1

Opiniuje projekt uchwaly w sprawle wieloletniej prognozy finansowej Miasta todzi na lata
2017-2040, forrnulujac istotne uwagi zawarte w uzasadnieniu.

§2

Opiniuje pozytywnie z istotnymi uwagami zawartymi w uzasadnieniu mozllwosc
sfinansowania w 2017 roku planowanego deficytu budzetu Miasta todzi.

Uzasadnienie

Sktad Orzekajqcy forrnulujac oplnte zawartq w §1 sentencji przvja] za podstawe dane
wynikajqce z projektu uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w tym
przedslewzlec oraz zalaczonej do niej prognozy kwoty dtugu- zwanej dalej "prognozq".

Jak wynika z przedlozonej prognozy zawiera ona elementy okreslone w art.226 ust. 1 i
2a ustawy 0 finansach publicznych i obejmuje lata sptaty dluqu. Zalacznik Nr 2 do
projektu dotyczqcy przedstewzlec sporzqdzony zostal w sposob zgodny z wymogami
okreslonvrnl w art.226 ust.3 i 4 ustawy 0 finansach publicznych.

Wielkosci przyjete w prognozie i projekcie budzetu sa zgodne - co do zasady - w
zakresie wynikajqcym z art. 229 ustawy 0 finansach publicznych. Przy powvzszvrn Sktad
wskazuje, ze wysokosc dochodow ze sprzedazy majatku rnoze ulec zmianie w przypadku
dokonania powtornej analizy zaklasyfikowania dochodow z tytulu odszkodowania, w
zakresie wskazanym w uchwale Sktadu Orzekajqcego w sprawie projektu budzetu
Miasta na 2017 rok. Wprowadzenie zmiany zaliczenia dochodow z tego tytutu do



dochodow majqtkowych, nie wptywa na wvsokosc wskaznikow ustalonych na podstawie
art. 243 ustawy 0 finansach publicznych.

Z przedstawionej prognozy wynika nadto, ze w latach 2017 - 2040 spelniona zostanie
zasada okreslona wart. 242 ustawy 0 finansach publicznych - prognozowane dochody
biezace budzetow w tych latach zaplanowano w wvsokosctach wvzszvch od wydatkow
biezacych (zalotono uzyskanie nadwytek operacyjnych budzetu ). Z prognozy wynika, ze
latach 2017-2022 planowana nadwyzka operacyjna winna uksztaltowac sle w przedziale
od 273,4 min do 354,7 min zl. Poezqwszy od 2022 roku zalozono dalsza tendencje
rosnaca tej nadwyzkl.

W latach 2017 - 2022 na sfinansowanie wydatkow majqtkowyeh zaplanowano tqeznie
2.514,8 min zl. Ustalone w tyeh lataeh Iimity wydatkow na przedslewzlecla majqtkowe
ksztaltuja sle na poziomie 2.228,2 min zt, w tym na projekty realizowane przy udziale
srodkow z budzetu UE przewidziano 805,5 min zt. Jak wynika z objasnieri do prognozy,
wysokosc wydatkow realizowanych przy udziale srodkow z budzetu UE ulegnie istotnemu
zwiekszenlu. Z wielkosci wykazanych w objasnlenlach wynika, ze w planowanyeh
nak.fadach na projekty dotvczace rewitalizacji nie zostaly ujete planowane do pozyskania
srodki z budzetu Unii Europejskiej na poziomie 248,4 min zl. Sktad Orzekajqcy zauwaza,
ze w latach 2018-2019 prognozowany poziom wydatkow majqtkowych ustalony
odpowiednio na poziomie 450 min Zf i 427 min zt i r6wny jest wysokoscl limit6w
przewidzianych na przedslewzlecla majqtkowe. Tym samym wysokosc prognozowanych
wydatk6w majqtkowyeh w tyeh latach, nie obejmuje innyeh zadari inwestycyjnych, w
tym rezerw celowyeh na inwestyeje.

Prognozowana kwota dtugu Miasta na koniec 2017 roku ksztaltuje sle na bardzo
wysokim poziomie: 2.899,7 min zt, co stanowi 77,3% w odniesieniu do planowanyeh
dochod6w budzetu 2017 roku. Sklad Orzekajqcy zauwaza, ze kwota dluqu wzrasta 0

106 min zl, w por6wnaniu do prognozowanej wysokoscl dluqu na koniec roku 2016. W
przedlozonej do zaopiniowania prognozie przyjeto zalozerue, ze w roku 2017 splata
zobowlazan zaliczanych do d.fugu bedzle finansowana z przvchodow zwrotnyeh
tj. kredytu planowanego do zaclaqnlecla na rynku krajowym. W roku 2018 splata dtugu
Miasta planowana jest do sfinansowania przede wszystkim z przyehod6w zwrotnych jak
rowniez ze srodkow pochodzqcych z nadwvzkl budzetowej oraz wolnych srodkow. W
latach 2019-2020 zalozono , ze podstawowym zrodlern sfinansowania splaty dluqu
pozostaja nadal srodki z planowanych do zaclaqnlecla kredyt6w, a ich uzupelnlenle
stanowia planowane nadwyzkl budzetowe, W roku 2021 zalozono, ze udzlat srodkow
nadwvzkt budzetowe] i kredyt6w w splacle d.fugu, uksztaltuje sle na zblizonvrn poziomie.
W roku 2022, dtug Miasta, w przewazajacej czesci zostanie splacony srodkarnl
pochodzqeymi z planowanej do uzyskania nadwvzkl budzetowej. W prognozie zalozono
takze, ze poezqwszy od 2023 roku jedyne zr6dto finansowania splaty d.fugu Miasta,
stanowify beda planowane nadwyzkl budzetowe. Jak wynika z prognozy w latach 2017
2022 na splate dtugu Miasta przewidziano zaclaqnlecle zobowlazari dtugoterminowych
(kredyt6w na rynku krajowym) w wysokosct 1.014,6 min zl. Srodki planowane do
pozyskania z kredytow w ww. wvsokoscl stanowla, w tych latach, 66,2% tqcznej kwoty
zaplanowanych rozchodow ustalonyeh na poziomie 1.532,3 zt. W wyniku przvjetvch w
prognozie zalozen, Sklad Orzekajqcy wskazuje, ze kwota dtugu Miasta w 2019 roku
uksztaltuje sle na poziomie wlelkoscl prognozowanej na koniec roku 2016, a istotne
zmniejszenie kwoty dtugu przewidziano od roku 2022.

Poczawszv od 2014 roku dla danej jednostki sarnorzadu terytorialnego obliezany jest
indywidualny wskaznlk maksymalnego obciazenla budzetu z tvtulu sptaty dlugu ustalany
jako srednia arytmetyczna obliezona dla ostatnich trzeeh lat relaeji jej dochodow
blezacvch powiekszonych 0 doehody ze sprzedazy majqtku oraz pomniejszonyeh 0

wydatki blezace do dochodow oqolern budzetu , zgodnie z regutq wynlkajaca z art. 243
ustawy 0 finansaeh publieznyeh. Dla ustalenia w sposob prawidtowy wskaznikow
zadluzenia bardzo istotne staje si~ planowanie oraz wykonanie dochodow zarowno
biezacych, jak i majqtkowych. Ustalanie maksymalnego wskaznlka obciazenla budzetu
splata dtugu wlaze sle w sposob bezposrednl z wlelkosclaml wydatk6w majqtkowych
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sfinansowanych ze srodkow wlasnvch oraz nadwyzki budzetu odniesionych do wartoscl
dochodow oqolern.

Z montazu finansowego przyjeteqo w prognozie wynika, ze w roku 2017- 2020 srodkl
uzyskane z tytulu nadwyzkl operacyjnej oraz dochodow ze sprzedazy rnajatku
przeznaczone zostana przede wszystkim na finansowanie wvdatkow majqtkowych.

W latach 2020-2022 przewiduje si~, ze faktyczne obclazenle budzetu Miasta splata
dluqu wraz z wydatkami na odsetki i dyskonto (tj. z pominleciem wyteczen, przyjetvch
dla wyliczania wskeinikov«, 0 ktorych mowa wart. 243 ustawy 0 finansach publicznych) 
osiqgnie bardzo wysoki poziom odpowiednio: 407,0 min zl: 439,5 min zt ; 414,1 min zl,
a w celu jego sfinansowania konieczna jest rownlez perna realizacja zaplanowanych
nadwyzek budzetowych , ktore de facto powstanq z nadwyzek operacyjnych budzetu,

W ocenie Skladu wskaznlkl jednoroczne ustalane na podstawie art. 243 - stenowiece
podstewe do wyliczenia dopuszczalnego maksymalnego wskainika obciezenie budtetu
spiete dlugu - wynikajqce z prognozy Miasta, od roku 2017 zalozono na wysokim
poziomie ponad 10 %. Przy powyzszym Sktad Orzekajqcy odnotowuje, ze na wysokosc
wskaznika jednorocznego, w sposob istotny wplywa zarowno nadwyzka operacyjna jak i
wielkosc dochodow ze sprzedazy majatku. Wielkosci te (Iacznle) ustalone zostaly w
prognozie na wysokim na poziomie: 404,6 min zt w roku 2017, zas w latach 2018-2022
w przedziale od 383,2 min zt do 444,7 min z! .

Miasto wprawdzie wvkazalo w prognozie, ze obciqzenle budzetu sptata dtugu uksztaltuje
si~ ponlzej wskaznlka maksymalnego ustalonego dla danego roku, jednakze w roku
2021 relacja okreslona wart. 243 ustawy 0 finansach publicznych zostanie spelnlona
przy uwzqlednlenlu wylqczeri ustawowych. Sktad Orzekajqcy zauwaza przy tym, ze w
latach 2019 - 2022 wskaznlk splaty dluqu Miasta oscyluje w granicach wskaznika
maksymalnego - w podanym okresie roznlca pornledzv wskaznlkarnl ksztaltuje sie na
poziomie ponlzej 1% - przy uwzqlednienlu wytqczen, 0 ktorych mowa wart. 243 ustawy
o finansach publicznych.

Wobec powyzszeqo, w ocenie Sktadu Orzekajqcego, ustalona w prognozie Miasta
rnozliwosc splatv dluqu w latach 2019 - 2022 obclazona jest duzvrn ryzykiem. W celu
splaty zalozoneqo dluqu Miasta i spelnlenia requlv wynikajqcej z art. 243 ustawy 0

finansach publicznych, nlezbedne jest oslqqniecie wskaznlkow jednorocznych na poziomie
nie nizszvm od zalozoneqo w prognozie. Przy powyzszvm Sklad Orzekajqcy wskazuje, ze
na zachowanie reguty wynikajqcej z art. 243 ustawy 0 finansach publicznych, rnoze rnlec
rownlez wplyw wysokosc dochodow przewidywanych do uzyskania przez Miasto, w tym
takze w formie dofinansowania przedsiewzlec majqtkowych. Zatem, w opracowywanej
prognozie winny zostac ocenione skutki, wynikajqce z planowanej formy finansowania
projektow planowanych do realizacji przy udziale srodkow z budzetu UE. W ocenie
Sktadu Orzekajqcego jednymi z najistotniejszych elernentow wptywajqcych na wielkosci
przvjete w prognozie finansowej Miasta, sa prawldlowo opracowane harmonogramy
finansowania przedslewzlec majqtkowych, ktore winny uwzqlednlac zaclaqnlete, jak i
planowane do zaclaqnlecla zobowiqzania. W konsekwencji, zdaniem Skladu
Orzekajqcego, okreslenle wysokoscl Iimitu zobowiazari wynikajqce z prognozy, winno
zostac sclsle powiqzane z procesem przygotowania inwestycji. Samo bowiem ustalenie
Iimitu wvdatkow dla przedstewzlecla nle wywoluje jeszcze skutku finansowego, dopiero
czynnosc prawna dokonana na podstawie udzielonego przez Rade Miejskq w Lodzi
upowaznlenla dla Prezydenta Miasta todzi do zaciqgania zobowlazari w ramach
ustalonego dla przedslewziecle wysokoscl limitu zobowlazari - rodzi takie skutki.

Z uwagi na poczynione wvzej ustalenia, Sklad Orzekajqcy wskazuje na potrzebe
blezaceqo monitorowania zalozeri przyjetych w prognozie i na tej podstawie
wprowadzenia ewentualnych zmian, w celu zapewnienia spelnienla przez Miasto requt
fiskalnych, wynikajqcych z ustawy 0 finansach publicznych.
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Ponadto, Sk~ad Orzekajqcy odnotowuje, ze w latach 2015-2016 - w trakcie danego roku
budzetoweqo - dokonywano zmian w zakresie wlaczenla do przychod6w budzetu
wolnych srodkow stanowiqcych nadwvzke srodkow plenleznych na rachunku blezacym
budzetu, wynikajqcq z rozllczeri kredyt6w i pozvczek z lat ubleqlych, W roku 2015
dokonano zwlekszenia przychod6w z tvtulu wolnych srodkow z lat ubiegtych na pozlornle
147,5 min zl, a w roku 2016 (wg danych na dzieti wydania niniejszej opinii) w wysokosci
197A min zl. W ocenie Sk~adu Orzekajqcego, wysokosc wolnych srodkow, kt6ra jest
ustalana na podstawie wykonania danego roku budzetoweqo, powinna stanowlc element
anallzv, dokonywanej na etapie podejmowania przez Rad~ Miejskq w lodzi decyzji 0

zectaqnlec!u zobowlazan zaliczanych do dluqu. Przeprowadzenie takiej analizy i na tej
podstawie wprowadzenie ewentualnych zmian w prognozie i budzecie Miasta, zdaniem
Sktadu jest zasadne w swletle powyzszvch ustaleri i powinno stanowic podstawe do
zmniejszenia wysokoscl planowanych do zaclaqnlecla w roku 2017 przychod6w z tvtulu
kredytow, a tym samym obnlzenla kwoty planowanego dluqu.

Majqc powvzsze na wzqledzle, Sklad Orzekajqcy wskazuje, ze decyzje organ6w Miasta
dotvczace zaciqgania zobowlazari w zakresie wydatkow majqtkowych jak i dluqu,
powinny zostac sclsle powiqzane z blezaca ocena sytuacji finansowej Miasta i
poprzedzane dodatkowymi analizami. Sk~ad Orzekajqcy podkresla, ze wielokrotnie w
swoich opiniach wskazvwal obszary ryzyka zwiqzane ze splata zaclaqnleteqo i
planowanego do zaclaqnlecla przez Miasto dtugu.

Sktad Orzekajqcy podkresla rownlez, ze kryterium reallstycznosci wieloletniej prognozy
finansowej jest kierowane w pierwszej kolejnoscl do organ6w jednostki sarnorzadu
terytorialnego, zatem to organy Miasta (stanowiqcy i wykonawczy), w wyniku podjetych
decyzji ksztaltuja sytuacje finansowq jednostki samorzadu terytorialnego.

Jak wynika z powyzsze] analizy, Sklad Orzekajacy ocenil przedlozony projekt wieloletniej
prognozy finansowej oraz zawartej w niej prognozy kwoty dluqu, uwzqlednlajac wytyczne
wynikajqce z art. 230 ust. 3 ustawy 0 finansach publicznych, zgodnie z kt6rymi oplnle do
projektu uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany,
przedstawionego wraz z projektem uchwaly budzetowej, regionalna izba obrachunkowa
wydaje ze szczeg61nym uwzqlednlenlern zapewnienia przestrzegania przez jednostke
samorzqdu terytorialnego przepis6w tej ustawy dotyczqcych uchwalania i wykonywania
budzetow w latach nastepnych, na kt6re zaclqqnleto i planuje sle zaciqgnqc zobowiqzania
i majac na wzqledzie poczynione uwagi, przede wszystkim w zakresie ryzyka zwiqzanego
ze splata dtugu Miasta, Sktad postanowH wydac oplnle zawarta w §1 sentencji niniejszej
uchwaty.

Sklad Orzekajqcy forrnulujac oplnle zawarta w § 2 sentencji niniejszej uchwaty przyjqt za
podstawe dane wynikajqce z projektu budzetu Miasta Lodzl na 2017 rok oraz prognozy
kwoty dtugu zalaczonej do projektu wieloletniej prognozy finansowej. Ocena rnozllwoscl
sfinansowania planowego deficytu 2017 roku dokonana zostala z uwzqlednleniern
spelnienla warunk6w ustawowych, w tym requlv art. 243 ustawy 0 finansach publicznych.

Na podstawie okreslonych w projekcie budzetu 2017 roku wlelkosci dochod6w i wydatk6w
ustalono, ze planowany deficyt stanowi 133.686.811 zt i sfinansowany bedzie
przychodami z tytulu planowanego do zaciaqnlecia kredytu na rynku krajowym w
wysokoscl 102.900.332 zl, pozyczkaml z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w wvsokoscl 3.057.657 zl, wolnymi srodkami jako nadwyzka srodkow
pienleznvch na rachunku blezacvrn budzetu, wynikajqcych z rozllczen kredyt6w i
pozyczek z lat ubiegtych w wvsokoscl 27.728.822 zl.

Przyjmujqc za podstawe wyniki analizy przedlozonych Izbie dokurnentow - przy zalozeniu
petnej realizacji wlelkoscl w nich wykazanych oraz przy zalozentu, ze uwzqlednlone
zostana uwagi wskazane w uzasadnieniu do § 1 niniejszej uchwaty - w ocenie Sktadu
Orzekajqcego, w latach splatv dluqu, Miasto ma mozllwosc zachowania prawem
przewidzianych oqranlczeri w zakresie wskaznlkow obclazenla budzetow lat nastepnych
splata dluqu, zatem posiada rnozllwosc sfinansowania planowanego deficytu okresloneqo
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w projekcie budzetu na 2017 rok. Majqc na wzqledzie powyzsze, Sktad Orzekajqcy
posta now it wydac opinle zawarta w § 2 sentencji uchwaty.

Stosownie do art. 230 ust. 3 oraz art.246 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0
finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez [ednostke sarnorzadu
terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach okreslonych w
ustawie z dnia 6 wrzesnla 2001 0 dostepie do informacji publicznej (j.t. Dz.U. z 2015 r.,
poz. 2058 ze zrn.).

Od opinii wvrazonych w niniejszej uchwale sluzy odwotanie do petnego skladu Kolegium
Izby w terminie 14 dni ad dnia doreczerila uchwaty.
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