Uchwala Nr 1/147/2013
Skladu OrzekajC\cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w t.odzi
z dnia 4 wrzesnia 2013 roku

Na podstawie art.13 pkt 1 ustawy z dnia 7 pazdzlernlka 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. 2012r., poz. 1113) i art. 91 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z
pozntejszvml zmianami), Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej Lodzl:
1. Ewa Spionek
2. Iwona Kopczvriska
3. Anna Kazmierczak

przewod n lczacv
czlonek
czlonek

uchwala, co

nast~puje:

Opiniuje rnozllwosc splaty pozyczkl w wvsokosci 1.166.742 zl (slownle zlotych:
jeden milion sto szescdzlestat szesc tvslecv siedemset czterdzlescl dwa) zaciqganej w
roku 2013 przez Miasto t.odz w
Wojewodzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w t.odzi, formulujC\c istotne uwagi zawarte w uzasadnieniu

Uzasadnienie
W dniu
12 sierpnia 2013 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w t.odzi wplynql
wniosek (pismo DFP-Bd-III.3051.12.8.2013) Prezydenta Miasta t.odzi 0 wydanie opinii
dotyczqcej mozllwoscl splaty pozyczkl zaciqganej przez Miasto w 2013 roku.
Prezydent Miasta t.odzi dztatejac na podstawie upowaznlenla udzielonego przez Rade
Miejskq w t.odzi w uchwale budzetowej Miasta na 2013 rok, wydal w dniu 5 sierpnia
2013 roku zarzadzenle Nr 4722/VI/13 ,w ktoryrn postanowll 0 zaclaqnleclu w 2013 roku
pozvczkl w wvsokoscl 1.166.742 zl w Wojewodzklm Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w t.odzi z przeznaczeniem na reallzacje zadania pn. " Pilotazowy
program racjonalizacji kosztow energii w budynkach komunalnych Miasta t.odzi termomodernizacja oblektow edukacyjnych".
Z uchwafy Rady Miejskiej w t.odzi w sprawie uchwalenia budzetu miasta t.odzi na 2013
rok i zmian budzetu wynika, ze pozyczka ta przeznaczona zostanie na finansowanie
planowanego deficytu, w ramach ktoreqo realizowane beda
wydatki inwestycyjne
dotvczace wskazanego wyzej zadania. Przedmiotowa pozvczka i powstale z tego tvtulu
zobowlazanla zostana splacone z dochodow wfasnych Miasta t.odzi do korica 2023 roku.
Opinia wvrazona w sentencji niniejszej uchwafy poprzedzona zostala anallza dokurnentow
bedacvch w posiadaniu Izby, na dzleri wydania niniejszej opinii, w szczeqolnosci uchwaly
budzetowe] Miasta na 2013 rok, prognozy kwoty dluqu stanowiqcej element wieloletniej
prognozy finansowej Miasta sprawozdari z wykonania budzetu za lata 2011-2012.
W uchwale budzetowe] Miasta na 2013 rok ustalono rownlez limit zobowlazari z tytufu
zaciqganych kredytow, pozyczek, emisji obligacji
komunalnych na pokrycie
wvstepujaceqo w ciqgu roku przejscloweqo deficytu, na finansowanie planowanego
deficytu oraz splate wczesnlej zaclaqntetvch zobowlazari w wvsokosci 925.947.965 zt,

Z wieloletniej prognozy finansowej Miasta wynika , ze w latach 2013-2023 spelntona
zostanie zasada okreslona wart. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach
pubtlcznvch, prognozowane dochody blezace budzetow w tych latach zaplanowano w
wysokosclach wvzszvch od wydatkow blezacvch, tak wlec planuje sle oslaqntecle
nadwyzkl operacyjnej budzetu, w tym :w roku 2013 na poziomie 177,6 min zl , w 2014
roku 191,5 min zl .Poczawszv od 2015 poziom nadwvzkl operacyjnej istotnie wzrasta
osiqgajqc w roku 2017 wvsokosc
291,5 min zt, a w latach 2018-2023 planowana
wlelkosc ksztaltuje sle w przedziale od 320,3 min zl do 469,8 min zt Przy powyzszym
Sklad OrzekajC\cy odnotowuje nlekorzystnCl tendencj~ zmniejszania w ciClgu
2013 roku planowanego poziomu nadwyiki operacyjnej.
Zakladajqc pelnq reahzacje przvjetvch wlelkoscl wynikajqcych z prognozy , w
tym przede wszystkim dochodow, wskaznlk poziomu dlugu Miasta w roku
2013
oscytowal bedzle na bardzo wysokim poziomie 60.03 % - a przy uwzqlednlenlu art.
170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach publlcznych wskaznlk obnizy
si~ do 55.12 %
i nadal b~dzie wysoki bowiem dopuszczalna granica poziomu zadluzenla
jednostki sarnorzadu terytorialnego wynosi 60% ((por6wnaj art.170 ustawy z dnia 30
czerwca 0 finansach publicznych 2005 r. W zwiezku art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzajqce ustewe 0 finansach publicznych(Dz.U. Nr 157
poz. 1241)). W roku 2013 obowiqzuje rownlez wskaznlk okreslonv wart. 169 ust. 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. ustawy 0 finansach publlcznvch, z ktoreqo wynika, ze
Iqczna kwota obctazenta budzetu z tvtulu sp~aty dlugu przypadajqca w danym roku
budzetowyrn, nie rnoze przekroczvc 15% planowanych na dany rok budzetowy dochodow
tej jednostki. Na podstawie dokurnentow bedacvch w dyspozycji Skladu Orzekajqcego
ustalono, ze wskaznlk wynikajqcy z art. 169 ustawy przy uwzqlednlenlu planowanych do
zaciqgni~cia i sptatv zobowtazan d~ugoterminowych wykazanych przez Miasto w prognozie
kwoty dlugu wyniesie w 2013 roku 4,93 % ,a przy uwzqlednlenlu art. 169 ust. 3 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach publlcznych wskaznlk ten obnlzv sle do 3,59 %,
tak wlec ponlzej dopuszczalnej granicy 15%. W roku 2013 planuje sle .ze wydatki
blezace zwlazane z obslugq dlugu beda wyzsze od kwoty rozchodow budzetu
przeznaczonej na splate rat kapitalowych i wykup obligacji.
Jednym z podstawowych elernentow wplywajqcych na ocene rnozllwoscl
splatv
jest planowany poziom dlugu Miasta . W przedstawionej
przedmiotowej pozyczkl
prognozie planuje sle .ze kwota dlugu Miasta Lodzl, na koniec 2014 roku osiqgnie
bardzo wysoki poziom 2.636.1 min zf. Sklad OrzekaiClcy wielokrotnie wskazywal,
ie przyj~ty w prognozie montaz finansowy jest wieloaspektowy i obarczony
ryzykiem, bowiem dla wykonania planowanego poziomu wvdatkow majqtkowych z
jednej strony nlezbedne b~dq srodkl pozyskiwane z przvchodow zwrotnych (potyczek,
kredyt6w, obligacji ), zas z drugiej strony rnozllwosc ich zaciqgania jest uzaleznlona od
poziomu wykonanych dochodow, w tym uzyskanych
srodkow z UE.
Skutkiem
zaplanowania w latach 2013-2014 wysokiego poziomu wydatk6w majqtkowych, dla
finansowania kt6rych
nlezbedne b~dq przychody zwrotne oraz w wyniku przvjecia
zalozenla, ze splata zobowiqzari z tvtulu pozvczek i kredyt6w jak rownlez wykup
obligacji, zostaty odlozone w czasie - jest tendencja rosnaca poziomu dlugu.

Poczawszv od 2011 roku dla danej jednostki sarnorzadu terytorialnego obllczanv jest
indywidualny wskai:nik maksymalnego
obclazenla budzetu
z tvtulu sptatv dlugu
ustalany jako srednla arytmetyczna obllczona dla ostatnich trzech lat relacji jej
dochod6w blezacych powlekszonych 0 dochody ze sprzedazv rnajatku oraz
pomniejszonych 0 wydatki blezace do dochodow og6~em budzetu stosownie do art. 243
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach pubtlcznvch. Tak obllczanv wskaznlk w
roku 2013 podawany jest informacyjne, a od roku 2014 - zatem w latach faktycznej
splaty dlugu Miasta - stanie si~ wiqzqcy. Ustalanie nowego maksymalnego wskaznlka
obclazenla budzetu sptata dlugu wlaze sle w spos6b bezposrednt z wlelkosclarnl
wydatk6w majqtkowych sfinansowanych ze srodkow wlasnych oraz nadwvzkt budzetu
odniesionych do wartosci dochod6w og6lem.
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W wieloletniej prognozie Miasto wvkazalo wprawdzie, ze obclazenle budzetu splata
dtuqu od 2014 roku uksztaltuje sle ponlzej wskaznlka maksymalnego ustalonego dla
danego roku, jednakze w latach : 2017, 2018 oraz 2020 ,relacja ta oscylowac
bedzle w granicach wskainika dopuszczalnego, nadto w latach 2014 i
2015
relacja ta zostanie spelniona przy uwzgl~dnieniu wylClczen , 0 ktorych mowa w
art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych. Jak
wynika z wlelkoscl zawartych w prognozie w roku 2017 obctazenle budzetu splata dfugu
planuje sle na poziomie 0,0866 (8,66%) przy wskaznlku maksymalnym 0,0889
(8,89%),w roku 2018 wskainiki te wvniose odpowiednio 0,0868(8,68%) i 0,0953
(9,53%), w 2020 roku
odpowiednio 0,1089 (10,89%) i 0,1117(11,17 0/0). Przy
powyzszyrn Skfad ponownie wskazuje , ze w latach 2010 - 2012 zarowno nadwyzka
operacyjna (rozumiana jako nedwyzke dochodow biezecych nad wydatkami biezecymi)
jak i wpfywy z tytulu sprzedazv majatku wykonane zostalv ponlzej zalozonvch wlelkoscl.
Poczawszy od 2014 r. maksymalny pulap obctazenla budzetu sptata dfugu zaleznv jest
wprost od wykonania nadwvzek operacyjnych oraz uzyskania dochodow ze sprzedazv
rnajatku - wielkoscl te bowiem determinujq wvsokosc wskaznlkow jednorocznych z lat n3 ,n-2, bowiem stanowta podstawe do ustalenia wskaznlka maksymalnego (por.
regu1t: art. 243 ustawy 0 finansach publicznych). Majqc na wzqledzle, ze faktycznie
poziomy tego wskaznlka - ustalone
na podstawie wykonania budzetu
oslaqnlete
Miasta
w latach 2011-2012- wyniosly odpowiednio 0,0243 oraz 0,0318, w ocenie
Skfadu uznac nalezy, ze wskainiki jednoroczne wynikajace z prognozy Miasta w latach
2013-2023 zafozono na wysokim poziomie.
W prognozie Miasta przvjeto zatozenle, ze poczawszy od roku 2016 sptata zobowtazari
zaliczanych do dluqu bedzte finansowana z nadwyzki dochodow nad wydatkami
budzetowyml (nedwyzkt budzetoweji, ktora powstanie de facto z nadwvzkl operacyjnej.
Przy powyzszym Skfad Orzekajqcy zauwaza, ze zaplanowana na 2013 rok nadwyzka
operacyjna jest istotnie wyzsza od wykonanej w 2012 roku,
nadto w dalszych latach
przvjeto tendencje rosnaca tej nadwyzkt. Zdaniem Skladu przyj~ta w prognozie
mozliwosc splaty dlugu w wysokosciach okreslonych w latach: 2017, 2018 oraz
2020, obciClzona jest znacznym
ryzykiem, bowiem dla
spelnienia reguly
wynikajClcej z art. 243 ustawy 0 finansach publicznych
nlezbedna jest
realizacja wielkosci nadwyzek operacyjnych i dcchodew ze sprzedazy majCltku
na poziomie nie nizszym od ustalonego w prognozie.
W ocenie Skladu Orzekajqcego zelozenla przyjete przez Miasto w wieloletniej prognozie
finansowej, wymagajq konsekwentnych dziafan w celu realizacji planowanego poziomu
dochodow zarowno blezacvch, jak i majqtkowych, w tym terminowego - ustalonego w
prognozie - pozyskiwania dotacji i srodkow z budzetu UE, szczeqolne] dyscypliny w
ponoszeniu wvdatkow blezacvch w celu zachowania ustalonego ich poziomu.

MajClc na wzgl~dzie wskazane wyzej obszary ryzyka zwiClzane z realizacjCl
zalozen wieloletniej prognozy finansowej Miasta, w tym prognozy dlugu
-w
celu zapewnienia mozliwosci splaty przedmiotowej pozyczki - konieczne jest
zachowanie przez Miasto prawem przewidzianych limitow zadluzenia
wynikajClcych z obowiClzujClcych przeplsow - przede wszystkim od 2014 roku
wskainika z art. 243 ustawy 0 finansach publicznych ,a w roku 2013 wskainika
z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach publicznych, co
wymaga biezClcego monitorowania relacji wynikajctcych z prognozy i
dokonywania korekt zalozonych wlelkoscl.
Sklad Orzekajacy przypominal
wielokrotnie w swoich opiniach 0 koniecznosci podejmowania przez Miasto
takich dzialan oraz wskazywal .ze
decyzja 0 zaciagnieciu zobowiazan
dotyczacych zarowno przychodow zwrotnych. jak i wydatk6w. winna zostac
scisle powiazana z biezaca ocena sytuacji finansowej Miasta. wynikajaca
miedzy innymi z realizacji dochodow i wydatkow zaplanowanych w budzecie
2013 roku. w tym poziomu wykonania nadwyzki operacyjnej •
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W zwlazku z powyzszvrn, w szczeqolnoscl z tym, ze zaciqgana pozyczka wpfywa na
poziom dfugu Miasta , Skfad Orzekajqcy postanowll jak w sentencji.

ad opinii wyrazonej w niniejszej uchwale stuzy odwolanle do petnego skladu Kolegium
Izby w terminie 14 dni od dnia doreczenla uchwalv,
Przewodniczacy
Sldadu o~ek
[acego
~~
Ewa lfJionek
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