
Uchwa~NrI/188 /2013
Skladu OrzekajC\cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w t.odzi

z dnia 19 listopada 2013 roku

Na podstawie art.13 pkt 1 ustawy z dnia 7 pazdzlernlka 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t, Oz.U. z 2012 r., poz. 1113 ) i art. 91
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych U.t. Oz. U z 2013 r.
poz.88S z poznlejszvrnl zmianami ), Skfad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej
Lodzl:

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

przewodniczqcy
czlonek
czlonek

uchwala, co nastepufe:

Opiniuje rnozllwosc wykupu obligacji w laczne] wysokoscl 130.000.000 zf (slownle
ztotvch: sto trzvdzlesct milion6w ) emitowanych przez Miasto l6dz w roku 2013 z
terminem wykupu w latach 2019 -2023, formuluiCl.c istotne zastrzeienia zawarte w
uzasadnieniu.

Uzasadnienie

W dniu 12 Iistopada 2013 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzl
wpfynqf wniosek Prezydenta Miasta lodzi (pismo OFP - Bd- VIII.3062.3.2013.) 0 wydanie
opinii dotyczqcej rnozllwoscl wykupu obligacji na fqcznq kwote 130.000.000 zf.

Rada Miejska w lodzi w dniu 30 pazdzlernlka 2013 roku podjela uchwale Nr
LXXIII/1S39/13 w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Lodzl. Z uchwafy wynika,
ze postanowiono wyemitowac 130.000 obligacji 0 wartoscl nominalnej 1.000 zf kazda,
Obligacje wyemitowane zostana W 2013 roku w dztesleclu seriach 0 wartoscl 13.000.000
zf kazda. W uchwale wskazano, ze srodkl z emisji obligacji przeznaczone zostana na
sfinansowanie planowanego deficytu oraz splate wczesnlejszych zobowlazari z tytulu
emisji paplerow wartosclowvch oraz zaclaqnletvch pozyczek i kredytow, Emisja obligacji
nastapl poprzez propozycje nabycia skierowanq do indywidualnych adresatow w liczbie
rnnlejszej nlz 100 osob.Obligacje beda obligacjami na okaziciela. Obligacje mogq nie
mlec formy dokumentu i nie b~dq zabezpieczone . Cena emisyjna obligacji bedzle rowna
wartoscl nominalnej. Wydatki zwlazane z emlsja oraz wykup obligacji zostana
sfinansowane z dochodow wlasnych miasta Lodzl, Z przedmiotowej uchwalv wynika
rownlez, ze oprocentowanie obligacji bedzle stale lub zmienne oparte na stawce
WIBOR 6 M powlekszone 0 stafq rnarze Banku. Oprocentowanie obligacji naliczane
bedzle od wartosci nominalnej i wypfacane w okresach polrocznych . Oprocentowanie
wypfacone zostanie w nastepnvrn dniu po uplywle okresu odsetkowego, z tym, ze jezell
termin wypfaty oprocentowania przypadnie na sobote lub dzleri ustawowo wolny od
pracy, wyplata oprocentowania nastapl w pierwszym dniu roboczym nastepujacvrn po
tym dniu. Obligacje wykupione zostana w latach 2019-2023 w rnleslacach kwlecleri i
pazdzlerntk danego roku, po dwie serie w kazdvrn roku.



Opinia wvrazona w sentencji niniejszej uchwalv poprzedzona zostala analiza dokument6w
bedacvch w posiadaniu Izby, na dzleri wydania niniejszej opinii, w szczeqolnosci danych
wynikajqcych z uchwalv Rady Miejskiej w Lodz! w sprawie obligacji, uchwaly budzetowej
Miasta na 2013 rok, prognozy kwoty dtugu stanowlacej element wieloletniej prognozy
finansowej Miasta na lata 2013-2031 , sprawozdan z wykonania budzetu za lata 2011
2012. Z uchwaty budzetowej Miasta na 2013 rok, po dokonanych zmianach wynika, ze
przychody z tytulu emisji obligacji w kwocie t30.000.000 zt przeznaczone zostana na
sfinansowanie planowanego deficytu w wvsokoscl 33.295.960 zt .zas w pozostalej
czesci, tj. w kwocie 96.704.040 zf na splate lVczesniejszych zobowlazari z tytulu emisji
papier6w wartosctowych oraz zactaqnletvch pozyczek i kredyt6w. W uchwale budzetowe]
Miasta na 2013 rok ustalono limit zobowlazariz tvtulu zaciqganych kredyt6w, pozvczek,
emisji obligacji komunalnych na pokrycie wystepujaceqo w ciqgu roku przejscioweqo
deficytu, na finansowanie planowanego deflcytu oraz splate wczesnlej zaclaqntetvch
zobowlazari w wvsokoscl 1.069.331.452 zt

Z wieloletniej prognozy finansowej Miasta wynika , ze w latach 2013-2023 spelniona
zostanie zasada okreslona wart. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach
publicznych, proqnozowane dochody blezace budzetow w tych latach zaplanowano w
wysokosclach wyzszych od wydatk6w blezacvch, tak wlec planuje sle oslaqnlecie
nadwyzkl operacyjnej budzetu, w tym :w roku 2013 na poziomie 112,3 min zl , w 2014
roku 185,5 min zt POCZqwszy od 2015 r. poziom nadwyzkl operacyjnej wykazuje
tendencje rosnaca, a w latach 2019-2023 w ktPrych planuje sle wykup przedrnlotowych
obligacji prognozowana wlelkosc tej nadwyzkl •• ksztaltuje sle w przedziale od 345,4 min
zt do 439,1 min zt przy powyzszym Skfad Orzekajacy odnotowuje niekorzystna tendencj~

znacznego zmniejszenia w ciagu 2013 roku plamowanego poziomu nadwyzki operacyjnej.

Zaktadajqc pefnq reallzacje przyj~tych Wielkosci wynikajqcych z prognozy , w
tym przede wszystkim dochod6w, wskaznil<. poziomu dfugu Miasta w roku 2013
oscylowat bedzle na bardzo wysokim poziom~e 62,54 % - a przy uwzqlednlenlu art.
170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach publicznych wskaznlk obnizy
si~ do 57,51 % i nadal pozostanie wysoki bowiem dopuszczalna granica poziomu
zadtuzenla jednostki samorzadu 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 r6wniez wskaznlk okreslonv wart. 169 ust. 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. ustawy 0 flrtansach pubticznych, z ktoreqo wynika, ze
tqczna kwota obclazenta budzetu z tvtulu splaty dtugu przypadajqca w danym roku
budietowym, nie mote przekroczyc 15% planqwanych na dany rok budzetowv dochod6w
tej jednostki. Na podstawie dokumentow b~~qcych w dyspozycji Skfadu Orzekajqcego
ustalono, ze wskaznfk wynikajqcy z art. 169 ustawv przy uwzqlednlenlu planowanych do
zactaqntecta i spfaty zobowlazan dluqoterrnlnowych wykazanych przez Miasto w prognozie
kwoty dtugu wyniesie w 2013 roku 7,35 % .a przy uwzqlednlenlu art. 169 ust, 3 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach publitznych wskaznlk ten obnlzv sle do 5,97 %,

tak wlec poniZej dopuszczalnej granicy 15%. .

Jednym z podstawowych elernentow wpfywajqcych na ocene mozltwoscl wykupu
przedmiotowych obligacji jest planowany pozlom dfugu Miasta . W przedstawionej
prognozie planuje sic:: ,ze kwota dfugu Mi~ta lodzi, na koniec 2014 roku osiagnie
bardzo wysoki poziom 2.717,7 min zt Skf~d OrzekaiijCY wielokrotnie wskazywal. ze
przyj~ty w prognozie montai finansowy je$t wieloaspektowy i obarczony ryzykiem,
bowiem dla wykonania planowanego pozlomu wydatk6w majqtkowych z jednej strony
nlezbedne b~dq srodkl pozyskiwane z przvchodow zwrotnych (pozvczek, kredyt6w,
obligacji ), zas z druqle] strony mozllwosc idlh zaciqgania jest uzaleznlona od poziomu
wykonanych dochod6w, w tym uzyskanych srodk6w z UE. Skutkiem zaplanowania w
latach 2013-2014 wysokiego poziomu wydatkpw majqtkowych, dla finansowania ktorvch
nlezbedne b~dq przychody zwrotne oraz w: wyniku przvjecla zalozenta, ze splata
zobowlazari z tytulu pozyczek i kredyt6w, ja~: r6wniez wykup obligacji, zostaly odlozone
w czasie - jest tendencja rosnaca pozlornu dluqu, W prognozie Miasta przvjeto
zalozenle, ze poczawszv od roku 2017 spfat~ zobowlazan zaliczanych do dluqu bedzle
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finansowana z nadwvzki dochodow nad wydatkami budzetowyrnl (nedwyzkl budzetowejs,
ktora powstanie de facto z nadwvzki operacyjnej (rozumianej jako nedwvzke dochodow
blezecych nad wydatkami biezqcymi).

Poczawszy od 2011 roku dla danej jednostki sarnorzadu terytorialnego obliczany jest
indywidualny wskaznlk maksymalnego obclazenla budzetu z tvtulu splatv dfuqu
ustalany jako srednla arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej
dochodow blezacvch powlekszonych 0 dochody ze sprzedazy rnajatku oraz
pomniejszonych 0 wydatki blezace do dochodow oqolern budzetu stosownie do art. 243
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych. Tak obliczany wskaznlk w
roku 2013 podawany jest informacyjne, a od roku 2014 - zatem w latach faktycznej
splaty dlugu Miasta - stanie sle wiqzqcy. Ustalanie nowego maksymalnego wskaznlka
obclazenla budzetu splata dluqu wiqze sle w sposob bezposrednl z wlelkosctaml
wvdatkow majqtkowych sfinansowanych ze srodkow wfasnych oraz nadwyzkl budzetu
odniesionych do wartoscl dochodow oqolem.

Przy powyzszvm Skfad ponownie wskazuje , ze w latach 2010 - 2012 zarowno
nadwyzka operacyjna jak i wpfywy z tytulu sprzedazy rnajatku wykonane zostalv
ponlzej zatozonvch wlelkoscl, Poczawszy od 2014 r. maksymalny pulap obclazenla
budzetu splata dfugu zalezny jest wprost od wykonania nadwyzek operacyjnych oraz
uzyskania dochodow ze sprzedazy rnajatku - wlelkoscl te bowiem determinujq wysokosc
wskaznlkow jednorocznych z lat n-3 ,n-2, bowiem stanowla one podstawe do ustalenia
wskaznlka maksymalnego (por. regu/~ art. 243 ustawy 0 finansach publicznych).
Faktycznie oslaqnlete poziomy tego wskaznlka - ustalone na podstawie wykonania
budzetu Miasta w latach 2011-2012- wyniosfy odpowiednio: 0,0243 (2,43%) oraz
0,0318 (3,18%). Majqc powyzsze na wzqledzle oraz fakt , ze na poziom wskaznlka dla
roku 2013 wplvwaja w sposob istotny dochody zwiqzanych ze zbyciem praw
majqtkowych na rzecz lSI Sp. z 0.0. - to ocenie Skfadu nalezy uznac. ze wskazniki
jednoroczne wynikajace z prognozy Miasta w latach 2014-2023 zafozono na wysokim
poziomie.

W wieloletniej prognozie Miasto wykazafo wprawdzie. ze obciazenie budzetu spfata
dfugu od 2014 roku uksztaftuje si~ ponizej wskaznika maksymalnego ustalonego dla
danego roku, jednakze w latach 2017 - 2021 ,relacja ta oscylowac b~dzie w granicach
wskaznika dopuszczalnego, nadto w latach 2014 i 2015 relacja ta zostanie spefniona
przy uwzgl~dnieniu wyfaczen , 0 ktorych mowa wart. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych.

W konsekwencji powyzszego , zdaniem Skladu, ustalona w prognozie mozliwosc
splaty dlugu w latach 2014 - 2021, obcietzona jest duzym ryzykiem, bowiem
dla spelnienia reguly wynikajetcej z art. 243 ustawy 0 finansach publicznych,
niezbedna jest pelna realizacja zalozonych w prognozie wielkosci nadwyzek
operacyjnych oraz dochodew ze sprzedazy majettku, jak rowniez dochod6w i
wydatk6w dotyczetcych przedsi~wzi~c inwestycyjnych realizowanych przy
udziale srodkow z budzetu UE. Natomiast w roku 2013 zachowanie ograniczenia
wynikajetcego z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach
publlcznvch zalezy przede wszystkim od poziomu zrealizowanych dochod6w .

Majetc na wzgl~dzie wskazane wyzej obszarv ryzyka zwietzane z realizacjet
zalozen wieloletniej prognozy finansowej Miasta, w tym prognozy dlugu - w
celu zapewnienia mozliwosci wykupu przedmiotowych obligacji - konieczne
jest biezace monitorowanie relacji wynikajacych z prognozy i dokonywanie
korekt zaloionych wielkosci. Sklad Orzekajctcy przypominal wielokrotnie w
swoich opiniach 0 konlecznoscl podejmowania przez Miasto takich dzialan oraz
wskazywal ,ze decyzje 0 zaciagnieciu zobowiazan w zakresie przychodow
zwrotnych, jak i wydatkow, winny zostac scisle powiazane z biezaca ocena
sytuacji finansowej Miasta.
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Sklad Orzekalacy zastrzega ,ie podelQlowanie powyiszych dziala" przez
oraany Miasta iest konieczne, w celu, zapewnienia moiliwoSci uchwalania
budietow w latach nastepnych zgodnie z gbowiazujacym prawem .

W zwiitzku z powyiszym, w szczegolnoS~i z tym, ie emisia przedmiotowych
obligacii wptywa na poziom dlugu Mlasta' ,bowiem w cZ~Sci przeznaczona iest
na sfinansowanie zWi~kszonegow 2013.· roku poziomu planowanego deficytu
budietu Miasta, Sklad Orzekaiitcy postanc)wil iak w sentencjl,

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale s~uzV odwolanie do pelneqo skladu Kolegium
Izby w terminie 14 dni od dnia doreczenla uchvJva~.

Przewodnicz'l.cy
SldaduO~reka·'l.cego
~~

EwaS lOnek
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