
UCHWAŁA Nr SO-0950/43/5/Ko/2020

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu obligacji.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem 
Nr 27/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 października 2020 roku, 
ze zm. w osobach:

Przewodnicząca: Zofia Ligocka
Członkowie: Renata Konowałek

Leszek Maciejewski

działając na podstawie art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), w związku z art. 91 ust. 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), 
po rozpoznaniu przedłożonego w formie elektronicznej w dniu 13 listopada 2020 roku 
przez Prezydenta Miasta Konina wniosku o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji 
przez Miasto Konin w wysokości 27.222.000 zł wyraża

opinię pozytywną z zastrzeżeniem wyrażonym w uzasadnieniu

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 13 listopada 2020 roku, doręczonym w dniu 13 listopada 2020 roku 
oraz skorygowanym w dniu 20 listopada 2020 roku, Prezydent Miasta Konina wystąpił 
z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji w wysokości 27.222.000 zł.

Analizując zdolność Miasta Konina do wywiązania się z zobowiązań wynikających z emisji 
obligacji Skład Orzekający ustalił, co następuje:

W dniu 28 października 2020 roku Rada Miasta Konina podjęła Uchwałę Nr 415 w sprawie 
emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Zgodnie z uchwałą Rada Miasta 
postanowiła wyemitować 27.222 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, na łączną kwotę 
27.222.000 zł. Emisja obligacji ma na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych kredytów w kwocie 12.222.000 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetu w kwocie 15.000.000 zł.
Obligacje zostaną wyemitowane w 2020 roku w następujących seriach:
- seria D20: 1.222 obligacji o wartości 1.222.000 zł,
- seria E20: 11.000 obligacji o wartości 11.000.000 zł,
- seria F20: 15.000 obligacji o wartości 15.000.000 zł.
Wykup obligacji (wg ceny nominalnej) nastąpi:
- w 2029 roku – obligacje serii D20,
- w 2030 roku – 350 zł z każdej obligacji serii E20 (wartość wykupu – 3.850.000 zł),
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- w 2031 roku – 325 zł z każdej obligacji serii E20 (wartość wykupu – 3.575.000 zł),
- w 2032 roku – 325 zł z każdej obligacji serii E20 (wartość wykupu – 3.575.000 zł),
- w 2033 roku – obligacje serii F20.

W uchwale budżetowej na 2020 rok, po zmianach wprowadzonych Uchwałą Nr 416 
z dnia 28 października 2020 roku, Rada Miasta Konina zaplanowała dochody budżetu w wysokości 
632.477.534,49 zł oraz wydatki budżetu w wysokości 708.704.018,49 zł. Planowany deficyt 
budżetu wynosi 76.226.484 zł.
W budżecie zaplanowane zostały przychody budżetu w łącznej wysokości 110.917.000 zł 
(z tego: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§931/ w kwocie 77.222.000 zł, 
przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§952/ w kwocie 25.810.000 zł 
oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§950/ 
w kwocie 7.885.000 zł), a także rozchody budżetu w wysokości 34.690.516 zł (rozchody na spłatę 
otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§992/).

Zadłużenie Miasta wg sprawozdania o stanie zobowiązań Rb-Z na dzień 31.12.2019r. 
wyniosło 185.380.174,78 zł i obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 
długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji w wysokości 183.346.629,74 zł, 
a także zobowiązania z tytułu płatności w ratach w kwocie 2.033.544,04 zł zaliczane do długu 
publicznego oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 1 zł.
Po dokonaniu w 2020 roku opiniowanej emisji obligacji w wysokości 27.222.000 zł 
oraz planowanej emisji obligacji w wysokości 50.000.000 zł (opinia Składu Orzekającego 
z dnia 18.10.2018r. - Uchwała Nr SO-0950/78/5/Ko/2018), a także po zaciągnięciu planowanego 
kredytu w wysokości 7.300.000 zł (opinia Składu Orzekającego z dnia 27.10.2020r. - Uchwała 
Nr SO-0950/40/5/Ko/2020) oraz pozostałych planowanych do zaciągnięcia w roku 2020 kredytów 
i pożyczek w kwocie 18.510.000 zł (zgodnie z planem przychodów budżetu), a także po dokonaniu 
planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 34.690.516 zł zadłużenie Miasta 
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji 
na dzień 31.12.2020r. wyniesie 251.688.113,74 zł (wartość nominalna), co stanowić będzie 39,79% 
planowanych dochodów budżetu Miasta na 2020 rok.

Na podstawie danych wynikających ze złożonego wniosku oraz z uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina na lata 2020-2023, zmienionej Uchwałą Rady Miasta 
Konina Nr 417 z dnia 28 października 2020 roku, Skład Orzekający ustalił, że relacja z art. 243 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (przy uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 
i planowanych do zaciągnięcia) w latach 2020-2033 kształtować się będzie następująco:

Rok 

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 
nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po 
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 

wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 
(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 

poprzednich lat) [w %]

Relacja określona po lewej stronie nierówności we 
wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o 

finansach publicznych (po uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) 

– poz. 8.1 zał. Nr 1WPF [w %]

2020 6,16 6,02

2021 4,11 2,67
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2022 4,39 3,54

2023 5,49 4,76

2024 8,03 6,59

2025 8,18 5,55

2026 5,58 5,17

2027 6,07 4,91

2028 7,41 4,46

2029 7,59 4,07

2030 7,62 4,83

2031 7,51 4,88

2032 7,39 4,79

2033 7,29 0,00

Z zestawienia zobowiązań dołączonego do wniosku o wydanie opinii oraz wieloletniej prognozy 
finansowej wynika, że w latach 2020-2033 poziom spłat zobowiązań Miasta Konina kształtować się 
będzie poniżej dopuszczalnego limitu wyliczonego w oparciu o przepis art. 243 ustawy o finansach 
publicznych. Powyższe dane uwzględniają wskaźnik spłat zobowiązań po dokonaniu wyłączeń ze spłat 
zobowiązań na podstawie przepisów art. 243 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach 
publicznych, zaciągniętych w związku z umowami zawartymi na realizację projektów lub zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych Nr: POIS.04.02.00-00-0005/16-00 z dnia 5 kwietnia 2017 roku, RPWP.02.01.01-30-
0024/16-00 z dnia 20 lipca 2017 roku, RPWP.05.01.01-30-0017/17-00 z dnia 20 lipca 2018 roku 
oraz RPWP.03.03.01-30-0002/16-00 z dnia 22 marca 2019 roku, a także po dokonaniu wyłączeń ze 
spłat zobowiązań na podstawie przepisów z art. 15zob ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. 
zm.) zaciągniętych w 2020 roku do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach Miasta 
będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Skład Orzekający zauważa, iż warunki te zostaną spełnione w przypadku osiągnięcia 
w poszczególnych latach (2020-2033) prognozowanych dochodów, w tym: dochodów bieżących 
oraz przy założeniu, że nie wzrosną planowane wydatki bieżące, a także w okresie tym nie wzrośnie 
zadłużenie Miasta Konina.

Należy również zauważyć, że w budżecie Miasta Konina na 2020 rok po zmianach 
wprowadzonych w dniu 28 października 2020 roku planowane wydatki bieżące przewyższają 
dochody bieżące o kwotę 13.874.450,41 zł, a kwota ta jest tylko nieznacznie niższa od 
równowartości prognozowego ubytku w dochodach Miasta Konina będącego skutkiem wystąpienia 
COVID-19. W myśl art. 15zoa ust. 1 pkt 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych w roku 2020 jednostka samorządu terytorialnego, dokonując zmian budżetu, 
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może przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, o kwotę planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. 
W budżecie Miasta Konina planowany ubytek dochodów będący skutkiem  wystąpienia COVID-19 
wynosi 15.000.000 zł. Nadto do końca 2021 roku deficyt operacyjny (ujemna różnica między 
dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) może być zrównoważona przychodami z wolnych 
środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które Miasto 
Konin w bieżącym roku posiada w wysokości 16.546.740,59 zł. Z powyższego wynika, że w 
budżecie Miasta Konina zachowana zostanie relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach 
publicznych. 

Skład Orzekający podnosi, iż wykonanie w 2020 roku dochodów bieżących na poziomie 
niższym niż wydatki bieżące wpłynie na obniżenie wskaźników spłat zobowiązań z art. 243 ustawy 
o finansach publicznych na lata 2021-2023 oraz 2026 i 2027. Nadto w budżecie 2020 roku istnieje 
zagrożenie niższego niż planowano wykonania dochodów ze sprzedaży majątku, bowiem po trzech 
kwartałach 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku wykonano na poziomie 12,67%, tj. na plan 
11.475.412,86 zł wykonanie wyniosło 1.453.679,51 zł (po II kwartałach 2020 r. wynosiło 9,69%), a 
dochody te mają istotny wpływ na kształtowanie wskaźnika spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o 
finansach publicznych na lata 2021-2023. 
Prezydent Miasta Konina przedkładając informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze 
półrocze 2020 roku nie poinformował, czy podjęto czynności związane ze sprzedażą pozostałego 
majątku planowanego do sprzedaży oraz nie ocenił czy planowane w budżecie na 2020 rok dochody 
ze sprzedaży mienia są realne do uzyskania w bieżącym roku, a także nie przekazał informacji czy 
podjęto czynności zmierzające do ograniczenia wydatków bieżących zapowiadane w toku 
postepowania nadzorczego prowadzonego w odniesieniu do uchwał Rady Miasta Konina 
zmieniających uchwałą budżetową na 2020 i wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2023, 
podjętych po złożeniu rocznych sprawozdań za 2019 rok, tj. w dniu 26 lutego 2020 roku.  

Wskazując na powyższe okoliczności i zagrożenia Skład Orzekający wyraża zastrzeżenie do 
opinii o możliwości wykupu planowanych obligacji komunalnych. 

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności Skład Orzekający orzekł jak w uchwale.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

/-/ Zofia Ligocka

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby 
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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