
Uchwala Nr 1/107/2017 
Sktadu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi 

z dnia 9 sierpnia 2017 roku 

Na podstawie art.13 pkt  1 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 561) 
i art. 9 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 
2016 roku Dz.U. poz. 1870 ze zm.), Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej 
lodzi  : 

1. Ewa ~ p i o n e k  
2. Anna Kaimierczak 
3. Pawel JaSkiewicz 

przewodniczqcy 
czlonek 
czlone k 

uchwala, co nastqpuje: 

Opiniuje z istotnymi uwagami zawartymi w uzasadnieniu , mozliwoSi splaty kredytu do 
kwoty 50.000.000 zl  (slownie zlotych: pieidziesiqt milionow ) zaciqganego przez Miasto 
l o d i  w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na finansowanie 
planowanego deficytu budzetu Miasta lodz i  w roku 2017. 

Uzasadnienie 

W dniu 11 lipca 2017 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w lodz i  wplynql wniosek 
Prezydenta Miasta lodz i  (pismo znak DFP-Bd-VIII.3022.7.2017) o wydanie opinii 
dotyczqcej mozliwoSci splaty kredytu dlugoterrninowego zaciqganego przez Miasto 1 o d i  w 
Europejskim Banku Inwestycyjnym ( zwanym dalej ,,EBI"). 

Opinia wyrazona w sentencji niniejszej uchwaly poprzedzona zostala analizq dokumentow 
bedqcych w posiadaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w lodz i  ( zwanej dalej ,/Izbgr? 
na dzieri wydania niniejszej opinii, w szczeg6lnoSci : danych wynikajqcych z uchwaly 
budzetowej Miasta l odz i  na 2017 rok oraz uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta na lata 2017-2040 oraz prognozy kwoty dlugu stanowiqcej 
element wieloletniej prognozy finansowej po zmianach (zwanych dalej ,prognoz3"). W 
opinii uwzgledniono takze, wyniki analizy w zakresie zapewnienia przestrzegania 
przepisow ustawy o finansach publicznych, dotyczqcych uchwalania i wykonywania 
budzetow w nastepnych latach, na kt6re zaciqgnieto i planuje sie zaciqgnqi 
zobowiqzania. 

Jak wynika z dokumentow znajdujqcych sie w rejestrach Izby, Rada Miejska w todzi ( 
zwana dalej ,,Radq/') w Uchwale Nr V/84/15 z dnia 2 1  stycznia 2015 r. wyrazila wole 
zaciqgniecia kredytu dlugoterminowego w EBI. W dniu 24 maja 2017 roku, Rada podjela 
Uchwale Nr L/1261/17, w ktorej dokonala zmiany w Uchwale Nr V/84/15 z dnia 21 
stycznia 2015 r. W wyniku dokonanej zmiany w zakresie zobowiqzania finansowego 
Miasta w EBI, lqczna wysokosd kredytow zaciqgnietych w latach 2015-2016 oraz 
planowanych do zaciqgniecia w latach 2017-2018, zwiekszona zostala z kwoty 



350.000.000 zl do 400.000.000 zt. Rada wskazala takie, i e  Srodki uzyskane z kredytow 
przeznaczone zostanq na pokrycie planowanego deficytu oraz splate wczeSniej 
zaciqgnietych zobowiqzari z tytulu poiyczek, kredytdw i obligacji . Z uchwal Rady 
wynika, i e  kredyty te w lqcznej kwocie 400.000.000 zl zostanq splacone w latach 
2020-2040 z dochod6w wlasnych Miasta lodzi. W wyniku zmian dokonanych Uchwalq Nr 
L/1261/17 w zakresie zobowiqzania finansowego zaciqganego przez Miasto w El31 , do 
wykorzystania w latach 2017-2018 pozostala kwota 100.000.000 zl. 

W Uchwale Nr L/1262/17 z dnia 24 maja 2017 roku w brzmieniu nadanym Uchwalq Nr 
LII/1280/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku, Rada postanowila o zaciqgnieciu w 2017 r. 
zobowiqzania finansowego w EBI w formie uruchomienia transzy kredytu 
dlugoterminowego do kwoty 50.000.000 zl, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego 
deficytu ustalonego w budiecie Miasta w 2017 r. - zgodnie z $13 pkt 2 uchwaly Nr 
XLVII/l212/17 Rady z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budietu oraz zmian w 
budiecie miasta lodzi na 2017 r. Rada wskazala, i e  Srodki pochodzqce z ww. transzy 
kredytu przeznaczone zostanq na realizacje przedsiewziet transportowo-drogowych , 
zgodnie z planem limitow wydatkdw okreSlonych w wykazie przedsiewzieC na lata 2017- 
2020 i lata nastepne, stanowiqcym zalqcznik Nr 2 do Uchwaly Nr XXXIX/1030/16 Rady z 
dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta lodzi na lata 2017-2040, wraz ze zmianami. 

W uchwale budietowej Miasta na 2017 rok, po zmianach, ustalono limit zobowiqzari z 
tytulu zaciqganych poiyczek i kredyt6w na pokrycie wystepujqcego w ciqgu roku 
przejSciowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu oraz splate wczeSniej 
zaciqgniqtych zobowiqzari z tytulu poiyczek i kredytdw oraz wykupu obligacji do 
wysokoici 609.899.769 zl. 

Z przedstawionej prognozy wynika, i e  w latach 2017 - 2040 spelniona zostanie zasada 
okreSlona w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 
prognozowane dochody bieiqce budiet6w zaplanowano w wysokoSciach wyiszych od 
wydatkow biezqcych - zatem planuje sie w tych latach osiqgniecie nadwyiki operacyjnej. 
W prognozie przyjeto ,ze w latach 2017-2023 planowana nadwyika operacyjna winna 
uksztattowaC sie w przedziale od 250 rnln zl do 357 rnln zl. Poczqwszy od 2024 roku 
zaloiono dalszq tendencje rosnqcq tej nadwyiki. 

Z montaiu finansowego przyjetego w prognozie wynika, i e  w roku 2017- 2019 Srodki 
uzyskane z tytulu nadwyiki operacyjnej oraz dochodow ze sprzedazy rnajqtku 
przeznaczone zostanq przede wszystkim na finansowanie wydatkow majqtkowych. 

Prognozowana kwota dlugu Miasta na koniec 2017 roku, po zmianach dokonanych w 
trakcie bieiqcego roku, uksztaltuje sie nadal na bardzo wysokim poziomie 
2.752,9 rnln zl, co stanowi 71,2 O/O w odniesieniu do planowanych dochoddw budietu 
2017 roku. W prognozie przyjeto zaloienie, i e  w latach 2017-2018 splata zobowiqzan 
zaliczanych do dlugu bedzie finansowana z wolnych Srodk6w z lat ubieglych oraz 
przychodbw zwrotnych tj. planowanych do zaciqgniecia kredytow. W roku 2019 
przewidziano splate dlugu ze Srodk6w pochodzqcych z przychod6w zwrotnych, a w latach 
2020-2021 z przychod6w zwrotnych i planowanych nadwyiek budietowych. Z prognozy 
wynika, i e  poczfiwszy od 2022 roku jedyne ir6dl.o finansowania splaty dlugu Miasta, 
stanowily bedq planowane nadwyiki budietowe. 

W prognozie przewidziano, i e  w latach 2017-2021 zaciqgniete zostanq przez Miasto 
dalsze zobowiqzania dtugoterminowe (kredyty ) w wysokoSci 1.250,2 rnln zl, w tym 
897,l rnln zl, tj. 71,8% przychodbw przeznaczonych zostanie na splate dtugu Miasta. W 
konsekwencji przyjetych w prognozie zaloieh, dtug Miasta w latach 2017-2019 
zwiekszy sie - wysokoSC planowanych do zaciqgniecia kredyt6w i poiyczek w tych latach 
jest wyisza od poziomu ich splaty - osiqgajqc na koniec 2019 roku najwyiszq wart056 
2.989,4 rnln zl, zatem w odniesieniu do planowanych dochodow budietu 2019 roku, 
dlug Miasta stanowiC bedzie 76,2 %. Istotne zmniejszenie kwoty dlugu przewidziano od 
roku 2022. 



Zgodnie z regulq wynikajqcq z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla danej 
jednostki samorzqdu terytorialnego obliczany jest indywidualny wskainik maksymalnego 
obciqzenia budzetu z tytulu splaty dlugu ustalany jako Srednia arytmetyczna relacji 
z trzech poprzedzajqcych lat - dochodow bieiqcych powiekszonych o dochody ze 
sprzedazy majqtku oraz pomniejszonych o wydatki biezqce do dochodow ogolem budietu 
tej jednostki. 

Z prognozy wynika, ze w roku 2021 oraz w latach 2024-2026, faktyczne obciqzenie 
budietu Miasta splatq dlugu wraz z wydatkami na odsetki i dyskonto (0. z pominieciem 
wylqczeh, przyjetych dla wyliczania wskainikbw, o ktbrych mowa w art. 243 ustawy 
o finansach publicznych) - uksztaltuje sie na bardzo wysokim poziomie ponad 
412 mln zl. Przy czym najwyisze obciqzenie budietu Miasta z tego tytulu 461,6 mln zl 
planuje sie w 2025 roku. Sklad Orzekajqcy zauwaia, ze w celu sfinansowania splaty 
dlugu konieczna jest pelna realizacja zaplanowanych nadwyzek budietowych , ktore de 
facto powstanq z nadwyiek operacyjnych budzetu. 

Miasto wprawdzie wykazalo w prognozie, i e  obciqienie budzetu splatq dlugu uksztaltuje 
sie ponizej wskainika maksymalnego ustalonego dla danego roku, jednakze w latach 
2020-2021 oraz w roku 2025, relacja okreSlona w art. 243 ustawy o finansach 
publicznych zostanie spelniona przy uwzglednieniu wylqczen ustawowych. Przy 
powyzszym Sklad zauwaza, i e  w latach 2017-2026 wskainik splaty dlugu Miasta 
oscyluje w granicach wskainika maksymalnego, przy czym w latach 2020-2022 i roku 
2025, roznica pomiedzy wskainikami jest najniisza, bowiem ksztaltuje sie na poziomie 
ponizej 0,65 O/O - przy uwzglednieniu wylqczen, o ktorych mowa w art. 243 ustawy o 
finansach publicznych. 

Wobec powyzszego, ustalona w prognozie Miasta moi l iwoS~ splaty dlugu ( w tym 
przedmiotowego kredytu ) do 2026 roku obciqiona jest duzym ryzykiem. 

Z uwagi na poczynione wyzej ustalenia, Sklad Orzekajqcy wskazuje na potrzebe 
bieiqcego monitorowania zalozeli przyjetych w prognozie i na te j  podstawie 
wprowadzenia ewentualnych zmian, w celu zapewnienia spelnienia przez Miasto regut 
fiskalnych, wynikajqcych z ustawy o finansach publicznych. 

Majqc powyzsze na wzgledzie, Sklad Orzekajqcy wskazuje, ze decyzje organow Miasta 
dotyczqce zaciqgania zobowiqzah w zakresie wydatkow majqtkowych jak i dlugu, 
powinny zostad SciSle powiqzane z biezqcq ocenq sytuacji finansowej Miasta i 
poprzedzane dodatkowymi analizami. Sklad Orzekajqcy podkresla, ze wielokrotnie w 
swoich opiniach wskazywal obszary ryzyka zwiqzane ze splatq zaciqgnietego i 
planowanego do zaciqgniecia przez Miasto dlugu. 

W zwiqzku z powyiszym, w szczegblnoSci z tym, ze zaciqgany kredyt wplywa na poziom 
dlugu Miasta i obciqzenia budzetow jego splatq, Sklad Orzekajqcy postanowil jak w 
sentencji. 

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale sluzy odwolanie do pelnego skladu Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od dnia dorqczenia uchwaly. 




