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Uchwata Nr 1/1 /2014
Sktadu Orzekajaceqo Regionalnej Izby Obrachunkowej w t.odzi
z dnia 8 stycznia 2014 roku

.~

w sprawie opinii do projektu uchwaty 0 wieloletniej prognozie finansowej
oraz moztiwo sci sfinansowania planowanego deficytu budzefu Miasta t.odzi

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 pazdzlernlka 1992 roku 0
regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Oz.U. z 2012 r., poz. 1113 ) i art. 230 ust.3
oraz art. 246 ust.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (j.t,
Oz. U z 2013 r. poz.885 z pozniejszyrni zmianami), Skfad Orzekajqcy Regionalnej Izby
Obrachunkowej Lodzl:
1.
2.
3.

Ewa Spionek
Iwona Kopczyriska
Anna Kazmierczak

przewodniczqcy

czlonek
czlonek
uchwala, co nastepuje:

§1
Opiniuje projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lodzl
na lata 2014-2031, z istotnymi uwagami zawartymi w uzasadnieniu.

§2
Opiniuje rnozllwosc sfinansowania w 2014 roku planowanego deficytu budzetu
Miasta Lodzl , z uwagami zawartymi w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Sklad Orzekajqcy formulujac opinle zawartq w sentencji przyja] za pcdstawe dane
wynikajqce z projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w tym
przedslewzlec oraz zalaczonej do niej prognozy kwoty dluqu wraz z autopoprawkq.
Jak wynika z przedlozoneqo do zaopiniowania projektu, wieloletnia prognoza finansowa
zawiera elementy okreslone w art.226 ust. 1 i 2a ustawy 0 finansach publicznych i
obejmuje lata splaty dluqu. Zalacznlk Nr 2 do projektu dotyczqcy przedslewziec
sporzqdzony zostal w spos6b zgodny z wymogami okreslonyrni w art.226 ust.3 i 4
ustawy 0 finansach publicznych , za wyjqtkiem zadania "Rozbudowa i modernizacja trasy
tramwaju w relacji Wsch6d- Zach6d (Retkinia - Olech6w) wraz z systemem zasilania oraz
systemem obszarowego sterowania ruchem" , kt6re to przedsiewziecie winno zostac
wyodrebnione w
tym zaracznlku ,w grupie wydatk6w w pozycji 1.1.2. "Wydatki na
programy ,projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udzlalern
srodkow , 0 ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0
finansach publicznych". W zwiazku z powyzszyrn nalezy dokonac odpowiednich zmian w
zalacznlku Nr 2 w pozycjach 1.1.2 i 1.3.2.
Wlelkosci przyjete w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i projekcie budzetu sa
zgodne w zakresie wynikajqcym z art. 229 ustawy 0 finansach publicznych.
Z przedstawionej prognozy wynika nadto, ze w latach 2014-2031 spelnlona zostanie
zasada okreslona wart. 242 ustawy 0 finansach publicznych - prognozowane dochody

biezace budzetow w tych latach zaplanowano w wysokosclach wyzszych od wydatk6w
biezacych, W roku 2014 roku zalozono nadwyzke operacyjnq w wysokoscl 170A min
zt. Poczawszy od 2015 r. poziom nadwyzki operacyjnej wykazuje tendencje rosnaca, a
prognozowana wielkosc tej nadwyzkl ksztattuje sle w przedziale od 190,9 min zt do
574,4 min zt w roku 2024, w dalszych latach tj. do 2031 r. wysokosc nadwyzki nadal
rosn!e.
W projekcie wieloletniej prognozy finansowej zalozono, ze w latach 2014-2015 wydatki
majqtkowe Miasta uksztaltuja sie nastepujaco:
W tym wydatki
Lata

Razem
(w min zt)

okreslone dla
przedsiewziec
(WPF)

pozostale

2014

1.290,6

1.166A

124,2

2015

784,9

731,2

53J

Na podstawie wlelkosci zawartych w projekcie wieioletniej prognozy finansowej Miasta
ustalono, ze
dla sfinansowania planowanego
poziomu wydatk6w majqtkowych
w
latach 2014-2015 przyjeto rnontaz finansowy r kt6ry zaklada ,ze wydatki majqtkowe
Miasta w tqcznej wysokosci 2.075 ,5 min zt sfinansowanie zostana :
- zaktadanymi w prognozie nadwyzkarnl operacyjnymi budzetu (nadwyzka dochod6w
biezecych nad wydatkami biezecymi) w wysokosci 361,3 min zt ,
- dochodami majqtkowymi na poziomie, 1.016,9 min zl , z tego; srodkemi z budzetu
Unii Europejskiej, lecznte z srodkeml z refundacji wydatk6w, w wysokosci 660 min zl; z
tytulu sprzedezy mejetku 286/5 min zl i innymi dochodami majqtkowymi iecznie z
dotacjami 70/4 min zl (w tym z tytulu koncesji 53J min zl )/
- planowanymi do zaciaqnlecla przychodami zwrotnymi (z tytulu obligacji ,kredyt6w,
pozyczek ) w wysokoscl 697,3 min Zf ( w tym emisji obligacji na wyprzedzajqce
finansowanie zadan w zwlezku z zawartymi umowami na dofinansowanie zedeti
realizowanych przy udziale srodkow z budzetu UE w wysokoscl 49/2 min z/).
Jak wynika z powyzszeqo ,w strukturze finansowania planowanych zadari majqtkowych
srcdkl Miasta z tytulu: dochod6w blezacych, majqtkowych ( w tym srodkow z budzetu
UE) Iacznle z przychodami na wyprzedzajqce finansowanie zadari stanowiq 68,8 %. W
pozostalej czesci tj. w 31,2% dla realizacji w latach 2014-2015, zalozoneqo pozlornu
wydatk6w majqtkowych planuje si~ zaclaqnlecie zobowlazan dfugoterminowych, kt6re
wplywaja na poziom dluqu.
W roku 2016 dla realizacji zaplanowanych wydatk6w majqtkowych w wysokoscl 853,3 .
min zl, najistotniejsze znaczenie bedzie mialo rozliczenie koncesji na zadaniu pn.
"Gospodarka odpadami komunalnymi w Lodzi -Faza Il". W finansowaniu wydatk6w
majqtkowych planowanych w tym roku, nie przewiduje sle przychod6w zwrotnych.
W latach 2017-2021 poziom wydatk6w majqtkowych wykazuje tendencje rnalejaca i
uksztattuje sie w przedziale od 372,1 min Zf do 161,7 min zl. W dalszych latach tj. do
2031 r. przewiduje sie tendencje rosnaca wydatk6w majqtkowych.
W latach 2018 -2030 wyodrebnlone wydatki majqtkowe na przedsiewziecla dotycza
rniedzy innymi udzialow wnoszonych przez Miasto do spolek (np. Port Lotniczy, Miejskie
Przedsiebiorstwo Komunikacyjne .t-tiedzvnerodowe Targi codzkie ), Po roku 2017 planuje
sie rowniez przedsiewzlecia finansowane
w ramach
wydatk6w btezacych jak i
majqtkowych dot. leasingu nieruchornoscl. Sktad Orzekajqcy wskazuje przy powyzszvrn ,
ze
wydatki na przedsiewziecia
dotyczace leasingu, na etapie
badania projektu
wieloletniej prognozy finansowej, nie
mogq zostac ocenione, co do zqodnosci z
obowiqzujqcym prawem, bowiem dla ich zbadania nlezbedna jest umowa lub umowy ,
ktorycb to postanowienia przesadzaja 0 charakterze tych przedsiewziec,
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Skutkiem zaplanowania w latach 2014-2015 wysokiego poziomu wydatkow majqtkowych,
dla finansowania ktorvch
niezbedne beda przychody zwrotne oraz w wyniku przvjecia
zalozenla. ze splata zobowlazari z tvtulu pozyczek i kredytow, jak rownlez wykup
obligacji, zostaly odlozone w czasie - jest tendencja rosnaca poziomu dtugu.
prognozy planuje ste .ze kwota dtugu Miasta t.odzi, na
kon iec 2014 roku osiqgnie bardzo wysoki poziom 2.746.8 min zt , a na koniec 2015 r.
jeszcze wzrosnie i uksztattuje sie w wysokosci 2.875,5 min zt .

W przedstawionym projekcie

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta przyjeto zalozenie, ze poczawszy od
roku 2017 splata zobowiazari zaliczanych do dtugu bedzie finansowana z nadwyzkl
dochodow nad wydatkami budzetowyrni (nadwytki budtetowej), ktora powstanie de facto
z nadwyzkl operacyjnej .
Poczawszy od 2014 roku dla danej jednostki sarnorzadu terytorialnego obliczany jest
indywidualny wskaznlk maksymalnego obclazenla budzetu z tytutu splaty dtugu ustalany
jako srednla arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodow
blezacych powlekszonvch 0 dochody ze sprzedazy rnajatku oraz pomniejszonych 0
wydatki blezace do dochodow oqolern budzetu , zgodnie z regutq wynikajqcq z art. 243
ustawy 0 finansach publicznych. Dla ustalenia w sposob prawidtowy wskaznlkow
zadluzenia bardzo istotne staje sie planowanie oraz wykonanie dochodow zarowno
blezacych, jak i majqtkowych. Ustalanie nowego maksymalnego wskaznlka obciazenla
budzetu splata dtugu wlaze sle w sposob bezposredni z wlelkosciarni wvdatkow
majqtkowych sfinansowanych ze srodkow wtasnych oraz nadwyzkl budzetu odniesionych
do wartoscl dochodow oqolern .
W roku 2014 relacja ta zostanie spelniona przy uwzqlednieniu wvlaczeri , 0 ktorych
mowa wart. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych.
W projekcie wieloletniej prognozy Miasto wykazato wprawdzie, ze obciazenie budzetu
sptata dtugu od 2015 roku uksztattuje si~ ponizej wskaznika maksymalnego ustalonego
dla danego roku, jednakze w latach 2015 2021 relacja ta oscylowac bedzie w
granicach wskaznika dopuszczalnego.
W konsekwencji powyzszego, zdaniem Skladu OrzekajClcego , ustalona w
projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta , mozliwosc splaty dlugu w
latach 2015 - 2021, obclazona jest duzym
ryzykiem, bowiem dla spelnienia
reguly wynikajClcej z art. 243 ustawy 0 finansach publicznych, niezbedna jest
pelna realizacia zatozonvch w
latach 2013-2020 wlelkosci nadwvzek
operacyjnych oraz dochod6w ze sprzedazv majatku,
Sklad Orzekajacv podkresla r6wniez ,ze w celu realizacji przyj~tego poziomu
wydatk6w finansowanych przy udziale srodkow z budzefu UE, w latach 20142015, konieczna jest prawidlowa realizacja przedsi~wzi~c -zgodnie z przyj~tym
harmonogramem - a w konsekwencji uzyskanie w tych latach, zaplanowanego
poziomu dofinansowania.
MajClc na wzgl~dzie wskazane wyzej obszary ryzyka zwlazane z reallzacja
zalozen projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta, w tym prognozy
dlugu - w celu zapewnienia rnozllwoscl splaty planowanego dlugu, konieczne
jest
biezace monitorowanie relacii wynikajacych z prognozy i dokonywanie
korekt zalozonych wlelkoscl, Sklad OrzekajClcy przypominal wielokrotnie w
swoich opiniach 0 konlecznoscl podejmowania przez Miasto takich dzialari oraz
wskazywal ,ze decyzje 0 zaciagnieciu zobowiazari w zakresie przychod6w
zwrotnych, jak i wydatk6w, winny zostac scisle powiazane z biezaca ocena
sytuacji finansowej Miasta.
Sklad OrzekajClcy zauwaza ,ze podejmowanie powyzszych dzialari przez
organy Miasta jest konieczne, w celu zapewnienia moztlwoscl uchwalania
budzetow w latach nastepnvch zgodnie z obowlazujacvm prawem .
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Jak wynika z powyzszej analizy, Sklad Orzekajqcy ocenil przedlozony projekt wieloletniej
prognozy finansowej oraz zawartej w niej prognozy kwoty dluqu, uwzqledniajac wytyczne
wynikajqce z art. 230 ust. 3 ustawy 0 finansach publicznych, zgodnie z kt6rymi oplnie do
projektu uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany,
przedstawionego wraz z projektem uchwaty budzetowej, regionalna izba obrachunkowa
wydaje ze szczeg61nym uwzqlednieniern zapewnienia przestrzegania przez jednostke
sarnorzadu terytorialnego przepis6w tej ustawy dotyczqcych uchwalania i wykonywania
budzetow w latach nastepnvch, na kt6re zaciaqnieto i planuje sle zaciaqnqc zobowiqzania
i majac na wzqledzie poczynione uwagi, Sklad postanowH wydac opinie zawarta w
§1
sentencji niniejszej uchwaty.
Sktad Orzekajqcy forrnulujac oplnle zawarta w § 2 sentencji niniejszej uchwaty przyja]
za podstawe dane wynikajqce z projektu budzetu Miasta t.odzi na 2014 rok wraz z
autopoprawkq oraz prognozy kwoty dluqu zalaczonej do projektu wieloletniej prognozy
finansowej.
Ocena mozllwosci sfinansowania planowego deficytu 2014 roku dokonana
zostala z uwzqlednieniem spetnienia warunk6w ustawowych , w tym reguty art. 243
ustawy 0 finansach publicznych.
Na podstawie okreslonych w projekcie budzetu 2014 roku wielkosci dochod6w i wydatk6w
ustalono, ze planowany deficyt stanowi 568.057. 794zt i
sfinansowany bedzie
pr zychodami z tytulu: em isji obligacji komunalnych w wysokosci 252.338.000 zt ( w tym
emisja obligacji na wyprzedzejece finansowanie zedeti w zwiezku z zawartymi umowami
na dofinansowanie zeden realizowanych przy udziale srodkow z budzetu UE w wysokosci
49,2 mIn zl ) , kredyt6w zaciqganych na rynku krajowym w wvsokosci 264.633.653 zt ,
kredyt6w zaciqganych na rynku zagranicznym w wysokoscl 50.000.000 zl , pozvczka z
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoscl 1.086.141

zL
Przyjmujqc za podstawe wyniki analizy przedlozonvch
Izbie dokument6w przy
zatozentu pelnej realizacji wletkoscl w nich wykazanych oraz zakladajac ,ze
Miasto uwzgledni uwagi
sformulowane w § 1 niniejszej uchwaly , Sklad
Orzekajqcy stwierdza, ze w latach splaty planowanego do zaciaqnlecia w latach 2014 2016 dluqu,
Miasto t.6dz
zachowa prawem przewidziane ograniczenia w zakresie
wskaznikow obclazenia budzetow lat nastepnych splata dtugu , zat em posiada rnozliwosc
sfinansowania planowanego deficytu okresloneqo w projekcie budzetu na 2014 rok.
Majqc na wzqledzle powyzsze, Sktad Orzekajqcy postanowH wvdac oplnie zawarta w §
2 sentencj i 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 jednostke
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 (Dz.U.
Nr 112, poz. 1198 z pozn, zrn.),

Od opinii wyrazonych w niniejszej uchwale sluzv odwolanle do pelneqo skladu Kolegium
Izby w terminie 14 dni od dnia doreczenla uchwaty.
Przewodniczacy

Skladu o~
zeka ·~Cego
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