
Uchwala Nr 1/93/2011 
Skladu Orzekajqcego Reglonalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi 

z dnla 11 kwietnia 2011 mku 

Na podstawie art.13 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 paidziemika 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednollty Dz,U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z 
pbiniejszyrni zmianami) i art, 91 ustawy z dnia 27 sterpnia 2009 roku o finansach 
publiunych (Dz-U. Nr 157 poz. 12401, Sklad Orzekajqcy Reglonalnej Izby Obrachunkowej 
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uchwala, co nastqpuje: 

Wyrata opiniq pozytywnq z uwagami zawartymi w uxasadnienlu , co do 
motliwoici sptaty kredytu dlugoterml nowego w wysokoki 339.000.000 zl (slownie 
zlotych : tnysta trzydzidci dziewlek mllion6w ) zaciqganego pnez Miasto kbdi w 2011 
roku, p n y  zalozeniu realizadi pnez Mlasto wielkoSci ustalonych w pnedloionej Izbie 
pmgnozie kwoty dtugu. 

Uzasadnienie 

W dniu 18 marca 2011 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi wplynql 
wniosek Prerydenta Miasta todzi (pismo Ed-IV.3051.26.2011 ) o wydanie opinii 
dotyuqcej rnoili woSci sp+aty kredytu dtugotermi nowego w wysokoSd 339.000.000 zl 
zaciqganego pnez  Miasto t6di w 2011 roku, 

Rada Miejska w Lodzi w Uchwale nr IX/119/11 z dnia 9 marca 2011 roku w brzmieniu 
nadanym Uchwalq nr XI/137/11 z dnia 30 marca 2011 roku, wymzila wolq zaciqgnigcia 
kredytu ban kowego dtugoterminowego na rynku krajowym z przeznacreniem na 
finansowanie planowanego deflcytu budfetu w 2011 mku oraz sptatg wuesnlej 
zaciqgnietych zobowiqzari r tytulu poiyuek i kredytbw oraz emitowanych papierbw 
wartoSciowych. Rada Mlefska postanowita, ie kredyt ten w z i e  sflacony do 2028 roku 
t dochod6w wlasnych uzysklwanycir z udziatu w podatku dochodowym od osbb 
fizyunych. Limit zobowtqzafi z tyWu zaciqganych kredyt6w i polyaek na sfinansowanie 
pnejiciowego oraz planowanego deficytu I splatq waegniej zaciqgniqtych zobowiqzan, 
Rada a kreSIi4a w wysokoki 71 3.634.900 zl. 

Opinia wyraiona w sentencji nlniejszej uchwdy popnedzona zostata anallzq dokument6w 
bqdqcych w posiadani u Izby w szaegolnoici danych wyni kajqcych z uchwaw budietowej 
na 2011 rok oraz prognozy kwoty dlugu stanowiqcej zdqcznik do uchwaly IX/I21/11 
Rady Miejskiej w todzi z dnla 9 marca 2011 r. zmieniajqcej uchwalq w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej. 

Stosownie do postanowienia art, 121 ust,8 ustawy z dnia 27 sierpnla 2009 roku Prrepisy 
wprowadzajqce ustawq o finansach publicznych(Dz.U. Nr 157 poz. 1241) w latach 201 1- 
2013 obowiqzujq wskalniki okreSlone w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 wenvca 2005 
roku o flnansach publianych. 



Zakladajqc pdnp realizacjq prrjjetych w prognozie wielkoki w tym prrede wsrystkim 
dochodbw, wskainik poziomu dhgu Miasta w roku 2011 oscylowd bflzie na wysokim 
potlornie 54,514 %, w roku 2012 w r o h i e  do 57,29%, a w 2013 roku oslqgnle 
59,95% -przy dopusznalnej rela j i  60% - porbwnaj art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r, o finansach publicrnych. Sklad Orrekajqcy zwraca uwage , ie w latach 2011 - 
2013 poziom dlugu Hiasta wykaruje tendend? rosnpcq, osiqgajqc w 2013 roku 
maksy maln y pulap zadhzenia. Jak wyni ka z dokumentbw pnedlotony ch Izbie 
wskainlk ustalony na podstawie art. 169 ustawy z dnia 30 nerwca 2005 r. o finansach 
publicznych - przy uwzgl@nieniu planowanych do zaciqgniwia i splaty zobowiqzah 
dtugoteminowych wykazanych pnez Miasto w prognozie kwoty dugu - ksztakowat sie 
bqdzie na paziomie : w 2011 roku 8,36 %, w 2012 roku 7,77%, a w 2013 roku 8,39%, 
tak wiec ponitej dopuszaalnej granicy 15%. 

Pouqwsry od 2011 roku dla danej jednostki samonqdu terytorialnego obliaany jest 
indyw idualn y wskaini k ma ksymalnego obciqienia z tytulu sptaty dhgu ustalany jako 
grednia arytrnetyana obliczona dla ostatnich tnech lat relacji jej dochodbw bietqcych 
powiqkszonych o dochody ze spnedazy majqtku oraz pornniejszonych o wydatkl bieiqce 
do dochod6w ogblem budzetu na podstawle art, 243 ustawy z dnia 27 slerpnla 2009 
roku o finansach publlcrnych , Tak obliaany wskainik w latach 2011-2013 podawany 
jest informacyjne, a poczqwsty od roku 2014 stanie sie wiqtqcy. Podany inforrnacyjnie 
maksymalny wskaini k obciqtenla budtetu sptatq dlugu l iaony na podstawie art. 243 
ustawy o finansach pubtlcznych -wyratony procentowo - dla roku 2011 wynosi 9,53% . 
Jak wynika z prognoty dla roku 2012 wskafnik ten obni2y sic i oscyfowal bqdzie na 
potiornie 6,41 %, a w 2013 mku 6,70%. Z uchwalonej prognozy wynlka nadto , ie w 
latach 2014-2028, obciqienie budtetu Mlasta sptatq dtugu u ksztaltuje slq wprawdzie 
poniiej wskaf ni ka maksymalnego ustalonego dla danego roku, jednakze Sktad 
Onekajqcy wskazuje, Se w latach 2014-2015 roku relacja ?a oscylowat bqdzie na 
grantcy wskahika dopuszezalnego, 

%+ad Onekajqcy zaznacra, te wskazane wytej wskaf nikl ustalone zostaFj przy 
zatoieniu petnei realitam wiel koici ustalonych w wieloletnlej prognozle flnansowej MMiasta 
todzi w odniesieniu do dochodirw (dochod6w bleiqcych oraz majqtkowych w tym ze 
sprzedaly rnajqtku), jak rbwniez utnymania poziomu wydatk6w oraz osiqgniqcia 
zakladanej nadwytki dochodbw bietqcych nad wydatkaml biezqcymi -nadwySki 
operacyjnej - planowanej w roku 2011 na pozlomle 102,4 rnln zl, w 2012 roku 155,7 
mln zi , w 2013 roku 203,l rnln zl. Sktad Orzekajqcy podkreSla ,ie wykonanie nadwyzki 
operacyjnej I dochodow ze spnedaly rnajqtku w tatach 2011 1 2012 wp4ynle w sposob 
bezpoSredni na poziom maksymalnego wskaf ni ka obciqzenia budietu splatq dlugu 
ustalanego dla roku 2014 na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

W konsekwencji w menis Skfadu w celu zachowania przez Miasto prawem 
prrewldzianych limlthw zadlufenia wynlkajqcych z pmepCs6w ustawowych tj. 
art. 170 ustawy z dnla 30 crerwca 2005 roku o finansach pubtbnych orsz 
obowlqzujplcego od 2014 roku wskafnika z art. 243 ustawy z dnia 27 slerpnIa 
2009 r. o tlnansach publlcznych - konieczne jest bielqce monitorowanle relacjl 
wynikajqcych z prognoxy 1 ewentualne dwtosowanie wysokobel planowanych 
wydatk6w ( w tym majqtkowych ), jak rbwni& kwoty dhgu i kwot jego splaty 
w postaeg6lnych latach w calu zachowania prawem przewidrianych ogranlaeh 
zadhienia. 

Majqc powytsre na wzglqdzie Skhd Orzekajqcy postanowil wydaC opinle zawartq 
w sentencji niniejszej uchwdy. 


