Uchwala Nr 1/31 /2014
Skladu OrzekajClcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w t.odzi
z dnia 27 lutego 2014 roku
sprawie opinii dotvczace] prawidlowosci planowanej kwoty dlugu jednostki
sarnorzadu terytorialnego wynikajClcej z planowanych i zaciClgni~tych
zobowlazari oraz opinii dotyczClcej mozliwoscl sfinansowania deficytu
budzetoweqo Miasta t.odzi

Na podstawie art. 230 ust.4 oraz art. 246 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku 0 finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 885 ze zm.), w
zwiazku z art.19 ust.2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku 0 regionalnych izbach
obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 roku Dz.U. poz. 1113 ze zm.), Sk~ad
Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej t.odzi:

1.
2.
3

Ewa Spionek
Iwona Kopczyriska
Anna Kazmierczak

przewodniczqcy
czlonek
czlonek

uchwala, co nastepuje:

§1
Opiniuje prawldlowosc prognozy kwoty dluqu Miasta t.odzi na lata 2014-2031,
forrnulujac istotne uwagi zawarte w uzasadnieniu.

§2
Opiniuje rnozliwosc sfinansowania w 2014 roku planowanego deficytu budzetu
Miasta t.odzi, formulujac istotne uwagi zawarte w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Sk~ad Orzekajacy forrnulujac oplnte zawarta w §1 sentencji przvja] za podstawe dane
wynikajqce z uchwalv budzetowej na 2014 rok (uchwala Nr LXXIX/1646/14 wraz ze
zmianami na dzleri 12 lutego 2014 roku ) oraz uchwaly Nr LXXIXj1647/14 w sprawie
uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta t.odzi
na lata 2014-2031 w
brzmieniu nadanym uchwala Nr LXXX/1679/14 oraz zalaczonej prognozy kwoty dluqu,

Opinia wvrazona w sentencji zostala sforrnulowana na podstawie analizy zapewnienia
przestrzegania przepisow ustawy 0 finansach publicznych, dotyczqcych uchwalania i
wykonywania budzetow w nastepnvch latach, na ktore zaclaqnleto i planuje si~ zactaqnac
zobowiaza n ia.
Z przedstawionej prognozy wynika, ze w latach 2014 - 2031 spelnlona zostanie zasada
okreslona wart. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych,
prognozowane dochody biezace budzetow zaplanowano w wysokosclach wyzszych od
wvdatkow blezacvch - zatem planuje sle w tych latach oslaqnlecie nadwvzkl operacyjnej.
W roku 2014 roku zalozono nadwyzke operacyjnq w wvsokoscl 170,1 min zl. Poczawszy
ad 2015 r. poziom nadwvzkl operacyjnej wykazuje tendencje rosnaca, Prognozowana

wle lkosc tej nadwy zkl w lataeh 2015-2024 ksztaltuje sle w przed ziale od 189,9 min zf do
573,9 min zt, w dalszyeh lataeh tj. do 2031 r. wysokosc nadwyzki nadal rosnie.
Na podstawie wtetkosci zawartyeh w wieloletniej prognozie finansowej Miasta ustalono, ze
dla sfinansowa nia planowanego poziomu wydatk6w majqtkowyeh w lataeh 2014-2015
przvjeto rnont az fin ansowy , kt6ry zaklada ze wydatki majqtkowe Miasta w lacznej
wvsokosci 2 .136, 2 min zf sfinansowane zostana:
a) zaktada nv rn t w prog nozie nadwvzkarni operaeyjnym i bud zetu (nadwytka dochod6w
biezecych nad wydatkam i biezecymi) w wysokosci 360 min zf ;
b) doehodam i majqtkowy m i na poziomie 1.045 min zl, w tym : srodkemi z budzetu Unii
Europejskiej - lecznie z srodkemi z refundacji wydatk6w - w wvsok osci 662,5 min zl; z
tytulu sprzedat y mejetk u 312,5 min zl;
e) planowanym i do zaclaq n tecla przyehodami zwrotnymi (z tyt ulu emisji
obligaeji,
kredyt6w, pozvczek) w wvsokoscl 731,2 min zf (w tym emisji obligacji na wyprzedzejece
finansowanie zedeti w zwiezku z zawartymi umowami na dofinansowanie zeaen
realizowanych przy udziale srodkow z budzetu UE w wysokosci 49,2 min zl ).
Z planowanyeh w lataeh 2014-2015 przyehod6w zwrotnyeh z tyt ulu obligaeji, kredyt6w,
pozvczek w wvsokoscl 1.065,2 min zf na finansowanie inwest yeji przeznaezono kwote
731 ,2 min zl, natomiast pozostala kwote 334 min zf pr zewidzia no na splate wczesniej
zaciaqnietych zobow lazan dfugoterminowyeh . W konsekwenej i przvjeteqo zalozenla
kwota dlugu na koniec 2015 roku osiClgnie bardzo wyso ki poziom
2.909,5 min zl , t j . 83, 2% planowanych dochodow,
Majqe na wzql ed zie inform aej e wynikajqee z danyeh zawartyeh w budzecie Miasta na
2014 oraz w w ieloletn iej prognozie finansowej, Sklad Orzekajqey wskazuje, ze z chwlla
podpisania umowy lub um6w dotyezaeyeh leasingu nierueho m oseL nalezv dokonac
analizy ieh trescl, przy uwzqlednieniu przepis6w ustawy 0 f ina nsaeh publieznyeh oraz
rozporzadze nla Ministra Finans6w z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczeqoloweqo
sposobu klasyf ikaej i tytulow dluznvch zaliezanyeh do paristwow eqo dluqu publieznego
(Dz .U. z 201 1 r. nr 298 poz. 1767). Nadto, Skfad Orzekajqey wskazuje, ze faktyezna
oeena zar6w no doehod6w , jak i wydatk6w z tego tvtulu bedzle mozllwa w opareiu 0
dokumentacje zrodlowa , kt6ra zostanie zweryfikowana w trakeie planowanej w 2014 roku
przez Regiona lna Iz be Obraehunkowq w todzi kompleksowej kontroli gospodarki
finansowej Miast a .
Jak wynika z wielkoscl ustalonyeh w prognozie splata zobow lazari z tvtulu pozyczek i
kredyt6w, jak rownlez wykup obligaeji zostalv odlozone w ezasie, bowiem najwyzszy
poziom spfaty dfugu przewidziany jest w lataeh 2020-202 3.
W wieloletn iej prognozie finansowej Miasta przvjeto zalozen ie, ze poezqwszy od roku
2017 splata zobow lazari zaliezanyeh do dluqu bedzle finansowan a z nadwyzki doehod6w
nad wydatka m i budzet owy rni (nadwytki budtetowej), kt6 ra powstanie de facto z
nadwvzkl opera eyj nej .
Poezqwszy od 2014 roku dla danej jednostki sarnorzad u terytorialnego obliezany jest
indywidualny wskaznik maksymalnego obclazenla budzetu z tvtulu splaty dluqu ustalany
jako sredn ia arytmet yczna obliezona dla ostatnieh trzeeh lat relaeji jej doehod6w
biezacvch pow lekszonych 0 doehody ze sprzedazy rnajatku oraz pomniejszonyeh 0
wydatki blezace do doehod6w oqolern budzetu, zgodnie z requla wvnlkajaca z art. 243
ustawy 0 f inansaeh publieznyeh. Dla ustalenia w spos6b prawidlowv wskaznlkow
zadluzenla bardzo istot ne staje sle planowanie oraz wykona nie doehod6w zar6wno
blezacvch, j ak i majqtkowy eh . Ustalanie nowego maksymalneg o wskaznika obciazenla
budzetu splata dluq u wlaze si~ w spos6b bezposredni z wlelkosclarni wydatk6w
majqtkowyeh sf inansowanyeh ze srodkow wlasnvch oraz nadwvzkl budzetu odniesionyeh
do wartosci do ehod6w oqolern.
Z danyeh zawa rty eh w wieloletniej prognozie finansowej Miasta wy nika, ze lataeh 2014 2015 relaeja okreslona wart. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansaeh
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publicznych zostanie spelnlona przy uwzqlednieniu wylaczeri, a ktorvch mowa wart.
243 ust. 3 tej ustawy. Ponadto, Miasto wprawdzie wykazato w prognozie, ze obciazenie
budzetu sptata dtugu ad 2016 roku uksztattuje si~ ponizej wskaznika maksymalnego
ustalonego dla danego roku, jednakze w latach 2016 - 2021 relacja ta oscylowac
b~dzie

w granicach wskaznika dopuszczalnego.

W konsekwencji powyzszego, zdaniem Skladu Orzekajctcego, ustalona w
wieloletniej prognozy finansowej Miasta mozliwosc splaty dlugu w latach 2015
- 2023, obciazona jest duzym ryzykiem, bowiem w celu splaty zalozonego
dlugu Miasta i spelnienia reguly wynikajctcej z art. 243 ustawy 0 finansach
publicznych, niezbedne jest peine wykonanie zalozonych w latach 2014-2022
wielkosci nadwyzek operacyjnych oraz dochod6w ze sprzedazy ma'jatku.

Sklad Orzekajctcy podkresla, ze przyj~te w prognozie zalozenia finansowe
wymagajct konsekwentnych dzialan w zakresie terminowego pozyskiwania w
latach 2014-2015 dofinansowania przedslewzlee inwestycyjnych srodkaml UE
oraz szczeg61nej dyscypliny w ponoszeniu wydatk6w blezacych,
MajClc na wzgl~dzie wskazane wyzej obszary ryzyka zwiClzane z realizacjCl
zalozen wieloletniej prognozy finansowej Miasta, w tym prognozy dlugu - w
celu zapewnienia
mozllwosc]
splaty planowanego dlugu, konieczne jest
biezace monitorowanie relacji wynikajacych z prognozy i dokonywanie korekt
zalozonych wlelkoscl, Sklad OrzekajClcy przypominal wielokrotnie w swoich
opiniach 0 konlecznoscl
podejmowania przez Miasto takich dzialan oraz
wskazywal, zt! decyzje 0 zaciagnieciu zobowiazan w zakresie przychod6w
zwrotnych, jak i wydatk6w, winny zostac scisle powiazane z biezaca ocena
sytuacji finansowej Miasta.
Sklad Orzekajacy zauwaza, ze podejmowanie powyzszych dzialan przez organy
Miasta jest konieczne, w celu zapewnienia mozliwosci uchwalania budzet6w
w latach nastepnych zgodnie z obowiazujacym prawem.

Jak wynika z powvzszej analizy, Sklad Orzekajqcy ocentl prawldlowosc prognozy kwoty
dluqu stanowiqcej zalaczntk do uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i
majac powyzsze na wzqledzle postanowll wydac opinle zawarta w §1 sentencji niniejszej
uchwaty.
Sktad Orzekajqcy forrnulujac oplnle zawarta w § 2 sentencji niniejszej uchwaly przyja! za
podstawe dane wynikajqce z budzetu Miasta lodzi na 2014 rok oraz prognozy kwoty
dtugu zalaczonej do wieloletniej prognozy finansowej. Ocena rnozllwoscl sfinansowania
planowego deficytu 2014 roku dokonana zostala z uwzqlednleniern spelnlenla warunkow
ustawowych, w tym reguty art. 243 ustawy a finansach publicznych.
Na podstawie okreslonych w budzecle 2014 roku wtetkoscl dochodow i wydatkow
ustalono, ze planowany deficyt stanowi 568.057.794 zt i sfinansowany bedzie
przychodami z tytulu: emisji obligacji komunalnych w wvsckoscl 250.000.000 zt ( w tym
emisja obligacji na wvprzedzejece finansowanie zedeti w zwiezku z zawartymi umowami
na dofinansowanie zedett realizowanych przy udziale srodko» z budzetu UE w wysokosci
49,2 mIn zl), kredvtow zaciqganych na rynku krajowym w wvsokoscl 264.633.653 zt ,
kredytow zaciqganych na rynku za~ranicznym w wvsokoscl 50.000.000 zt, pozyczka z
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wvsokoscl
1.086.141 zt oraz pozvczkarni z Wojewodzkieqo Funduszu ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w wvsokoscl 2.338.000 zl.
Przyjmujqc za podstawe wyniki analizy przedlozonych Izbie dokurnentow, przy
zalozeniu pelnej realizacji wielkosci w nich wykazanych oraz zakladajac ,ze
Miasto uwzgledni uwagi
sformulowane w § 1 niniejszej uchwaly, Sktad
Orzekajqcy stwierdza, ze w latach sptaty planowanego do zactaqnlecla dluqu, Miasto
lodz zachowa prawem przewidziane ograniczenia w zakresie wskaznlkow obclazenla
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budzetow lat nastepn ych
jego splata, zatem
posiada mozllwosc sfinansowania
planowanego deficytu okresloneqo w budzecle
na 2014 ro k. Majqc na wzqledzle
powvzsze, Skla d Orze kaj qcy postanowll wvdac oplnle zawarta w § 2 sentencji uchwaly.
Stosownie do art. 23 0 ust.4 w zwlazku z art. 246 ust. 2 i 3 ust awy z dnia 27 sierpnia
2009 roku 0 f inansach publicznych niniejsza opinia podlega pu blikacj i przez jednostke
sarnorzadu te ry t orialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzy mania na zasadach
okreslonvch w ustawie z dnia 6 wrzesnla 2001 roku 0 dostepie do informacji publicznej
(Dz .U. Nr 112, poz . 1198 z pozn, zm.).

Od opinii wyra zonych w niniejszej uchwale sluzy odwolanle do pel neqo skladu Kolegium
Izby w term in ie 14 dni od dnia doreczenla uchwaly.
Przewodnicz'lcy
Skladu Orzekajacego

~4,Ewa Sfion"ek
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