Uchwala Nr 1/53 /2018
Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi
z dnia 20 kwietnia 2018 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta todzi z wykonania
budietu za 2017 rok
Na podstawie art.13 pkt 5 w zwiqzku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992
roku o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 561.) po
rozpatrzeniu sprawozdania Prezydenta Miasta l o d z i z wykonania budzetu za 2017 rok,
Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w l o d z i :
1.Ewa spionek
2.Iwona Kopczyhska
3.Anna Kaimierczak

przewodniczqcy
czlo nek
czlonek

uchwala, co nastqpuje:
Opiniuje pozytywnie z uwagami zawartymi w uzasadnieniu sprawozdanie z
budzetu Miasta l o d z i za 2017 rok.

wykonania

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiqzkiem wynikajqcym z art. 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r., poz.2077.) Prezydent Miasta l o d z i
przedlozyl Regionalnej Izbie Obrachunkowej w l o d z i sprawozdanie roczne z
wykonania budzetu Miasta l o d z i za 2017 rok.
Sklad Orzekajqcy rozpatrzyl przedlozone sprawozdanie z wykonania budzetu
Miasta l o d z i za 2017 rok biorqc pod uwage nastepujqce dokumenty:
1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu Miasta l o d z i za 2017 rok wraz z
korektq oraz z informacjq o stopniu realizacji przedsiqwziqi wieloletnich ,

2. Uchwalq Rady Miejskiej w l o d z i w sprawie uchwalenia budzetu na 2017 rok wraz
z uchwalami i zarzqdzeniami organow Miasta dokonujqcymi zmian budzetu i w
budzecie podejmowanymi w roku budzetowym, ktore zostaly przekazane do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w lodzi,
3. Sprawozdania sporzqdzone na podstawie rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia
16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczoSci budzetowej (j.t. Dz.U. z 2016
roku poz.1015 ze zm.) oraz rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 4 marca
2010 roku w sprawie sprawozdan jednostek sektora finansow publicznych w
zakresie operacji finansowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1773) wraz z korektami.
Sklad Orzekajqcy odnotowuje, ze wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu Miasta
lodzi za 2017 rok, Izbie przedlozono informacjq o stanie mienia komunalnego.

W
wyniku
oceny
wskazanych
dokumentdw
pod
kqtem
poprawnoSci
formalno - rachunkowej oraz zgodnoSci z prawem, Sktad Orzekajqcy stwierdzil, i e
przedloione sprawozdania statystyczne, sporzqdzone zostaly zgodnie z wymogami
okreilonymi rozporzqdzeniami Ministra Finansow. Dane liczbowe zawarte w czeSci
opisowej sprawozdania wynikajq - co do zasady - ze sprawozdari statystycznych
Sklad Orzekajqcy formulujqc niniejszq opinie, uwzglednil dodatkowe wyjaSnienia
przedlozone Izbie w dniu 11 i 17 kwietnia biezqcego roku przez Skarbnika Miasta
(pisma Nr : DFP Bd V1.3251,1.2018 oraz DFP-Bd-1.3035.1.2018) zwiqzane miedzy
innymi z wykazanymi w sprawozdaniu Rb 28 S wydatkami poniesionymi w 52910, 9
4560, 94570, 54580, 96660 oraz przekroczeniem planu wydatkbw w rozdz.85510, 9
4110. Z wyjainieri wynika, i e w powyiszym zakresie, Wydzial Budzetu Miasta
przeprowadzil analize pod kqtem naruszenia dyscypliny finansow publicznych. W
odniesieniu do ujawnionych okolicznoSci
wskazujqcych na naruszenie dyscypliny
finansdw publicznych sformulowane zostaly zawiadomienia, kt6re przeslano Rzecznikowi
Dyscypliny Finansdw Publicznych.
Prognozowane dochody Miasta zostaly wykonane w kwocie 3.896.588.758,76 zl - co
stanowi 98,4 010 planu ustalonego przez Rade, wydatki zaS zrealizowano w kwocie
3.941.746.169,ll zl, czyli na poziomie 95,5% ustalonego planu.
Dochody bieiqce wykonano w wysokoSci 3.719.615.208,93 zl, tj. w 99,5% planu, a
wydatki bieiqce w kwocie 3.445.986.667,91 zl, tj. 97,9% planu. Z danych zawartych w
informacji o stopniu realizacji przedsiewziqt wieloletnich wynika, ze na ich realizacje
poniesiono wydatki bieiqce w wysokoSci 671.125.806 zl (tj. 94,4 OO/ planu), w tym na
przedsiewziecia z udzialem Srodk6w , o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o
finansach publicznych wykonano wydatki w 69,5 O/O planu. Dochody bieiqce wykonane
zostaly na poziomie wyzszym od wydatk6w bieiqcych, co oznacza, i e zachowana
zostala regula zawarta w art. 242 ust.2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Planowana
na koniec 20 17 roku nadwyzka operacyj na (rozumiana jako rbznica miedzy dochodami
bieiqcymi, a wydatkami bieiqcymi) wykonana zostala w kwocie 273.628.541,02 zl osiqgajqc poziom 124,6 010 planu ( zbliiony do osiqgnietego w 2016 roku ).
Dochody majqtkowe w 2017 roku zrealizowano w wysokoSci 176.973.549,83(tj. 80,3 O/O
planu), w tym dochody: ze sprzedazy majqtku w wysokoSci 117.010.395,53 zl (tj.88,5
OO
/
planu), pochodzqce ze 6rodkbw budietu UE w kwocie 23.274.999,89 zt (tj. 42,4O/0
planu). Sklad Orzekajqcy odnotowuje, i e wykonanie dochoddw majqtkowych na koniec
2017 roku, uksztaltowalo sie na poziomie niiszym od osiqgnietego w latach 20152016. Wydatki majqtkowe - lqcznie z wydatkami niewygasajqcymi w kwocie 37.416.779
zl - wykonano w wysokoSci 495.759.501,2 zl (tj. 81,4O/0 planu), w tym na zadania
realizowane przy udziale Srodkow z budietu UE poniesione wydatki zamknely sie w
kwocie 43.960.322,63 zl, co stanowi 47,3O/0 planu. W sprawozdaniu opisowym zawarto
informacje dotyczqce realizacji zadari majqtkowych. W ramach wydatkow majqtkowych
na przedsiewziecia wydatkowano 300.475.932 zl (tj. 75,9O/0 planu), w tym na
przedsiewziecia z udzialem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o
finansach publicznych wykonano wydatki w 47,3 O/O planu.
Majqc na wzgledzie powyisze, Sklad Orzekajqcy zauwaza, i e w 2017 roku , zar6wno
dochody majqtkowe jak i wydatki majqtkowe realizowane z udzialem Srodk6w z budietu
znaczqco niiszych od
Unii Europejskiej
wykonane zostaly w wielkogciach
zaplanowanych. Analiza realizacji przedsiewziet majqtkowych wskazuje, i e stopieri
zaawansowania prac jest zrbinicowany. W odniesieniu do niekt6rych projektow np.:
budowa ul. Nowow~glowej, rozbudowa ul. Rokicihskiej , EC-1 tbdi-Miasto Kultury,
rewitalizacja obszarowa centrum lodzi m. in. Projekty 2(c),3(c), 5(c), 6(c), nie zostal
wykonany poziom wydatkdw zaplanowanych na 2017 rok. Przy powyiszym Sklad
Orzekajqcy odnotowuje, i e w opinii o przebiegu wykonania budietu Miasta za Ip6lrocze
2017 r ( por. Uchwala nr I /125/2017 Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w lodzi z dnia 2 5 wrzeinia 2017 roku) w zakresie rekomendowanych
dzialari wskazano miedzy innymi na potrzebe dokonania aktualizacji harmonogram6w
realizacji zadari majqtkowych.

Budzet zamknql sie deficytem
w wysokoici 45.157.410,35
deficycie w wysokosci 168.918.001 zl.

zl, przy planowanym

W 2017 roku Miasto zaciqgnelo zobowiqzania dlugoterminowe w formie kredytow na
rynkach zagranicznych w wysokosci 50.000.000 zl oraz na rynku krajowym w wysokoSci
200.000.000 zl . lqcznie planowane przychody zwrotne zrealizowano w 87,3% planu. W
ramach zaplanowanych rozchodbw budzetu dokonano splaty dlugu w kwocie
306.530.847,05 zl.
Zadluzenie Miasta l o d z i wykazane w sprawozdaniu statystycznym Rb - Z (o stanie
zobowiqzah wg tytuldw dluznych oraz poreczeri i gwarancji ) z tytulu zaciqg n iqtych
kredytow, pozyczek oraz wyemitowanych obligacji zamknelo sie w wysokoSci
2.685.260.159,34 zl ( w pordwnaniu do analogicznego okresu roku ubieglego dlug Miasta
zmniejszyt sie o 60.660.712,25 zl ). Kwota dlugu Miasta z ww. tytulow w odniesieniu
do wykonanych dochodow osiqgnqla poziom 68,9 %. Wskainik ten jest nizszy od
osiqgnietego na koniec 2016 roku ( przy zblizonej wysokoici dochoddw ) jednak w
ocenie Skladu Orzekajqcego, kwota dlugu Miasta pozostaje nadal na bardzo wysokim
poziomie. Przy powyzszym Sklad Orzekajqcy zauwaza, ze wielokrotnie w swoich opiniach
wskazywal obszary ryzyka, zwiqzane z obcieeniem budzetow lat nastepnych splatq tak
wysokiego dlugu. Sklad Orzekajqcy podtrzymuje wczeSniej sformulowane opinie, ze
decyzje organow Miasta dotyczqce zaciqgania zobowiqzan w zakresie wydatkow
majqtkowych, jak i dlugu, powinny zostad SciSle powiqzane z biezqcq ocenq sytuacji
finansowej Miasta i poprzedzane dodatkowymi analizami.
Sklad Orzekajqcy nadal poddaje pod rozwage przeprowadzenie dodatkowej analizy w
zakresie sytuacji finansowej wystepujqcej w podmiotach, w ktorych Miasto posiada
udzialy (np. spotki), w kontekscie jej wplywu na stan finansow Miasta, w t y m kwotq
dlugu. Przy powyzszym Sklad Orzekajqcy odnotowuje, ze w roku ubieglym na doplaty do
spolek Miasto wydatkowalo 31.668.315,53 zl. Na doplaty do spolki z 0.0. ,,Port Lotniczy
l o d i im. Wtadyslawa Reymonta" stanowiqce sfinansowanie czqsci straty bilansowej
Spolki za rok 2016 Cjak wynika z informacji opisowej strata wyniosta 49.997,8 tys. zl ),
z budzetu Miasta dokonano wydatkow w wysokoSci 18.000.000 zl oraz 4.418.315,53
zl. (pokrycie czeSci straty za 2015 r.) lqcznie 22.418.315,53 zl . W 2017 roku w ramach
wydatkow majqtkowych zrealizowano wydatki zwiqzane z wniesieniem przez Miasto
wkladu pienieznego na podwyzszenie kapitalu zakladowego oraz objecia udzialow w
spolkach Miasta w wysokosci 94.408.940 zl, w tym: Miejskiemu Przedsiebiorstwu
Komunikacyjnemu w l o d z i Sp z 0.0 zostala przekazana kwota 54.782.140 zl, wydatki
dot. sp6lki z 0.0. ,,Port Lotniczy l o d i im. Wladyslawa Reymonta" zamknely siq w kwocie
18.304.900 zl. lqczne wydatki poniesione z budzetu Miasta z ww. tytulow zamknqly sie
w roku ubieglym kwotq 126.077.255,53 zl ( tj. wyzszq od poniesionej w 2016 roku).
Sklad Orzekajqcy wskazuje, ze wykonanie budzetu w danym roku jest SciSle powiqzane
z realizacjq zalozen przyjetych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta, bowiem
maksymalny pulap obciqienia budzetu splatq dlugu w danym roku zalezny jest wprost
od wykonania nadwyzek operacyjnych oraz uzyskania dochodow ze sprzedazy majqtku wielkoSci t e determinujq wysokoSd wskainikow jednorocznych z lat n-3 ,n-2 oraz
stanowiq podstawe do ustalenia wskainika maksymalnego (por. regule art. 243
ustawy o finansach publicznych). Zatem regula wynikajqca z art. 243 ustawy o finansach
publicznych
wprowadza zasade uwzgledniania danych z wykonania budzetow lat
poprzednich przy obliczaniu dopuszczalnego wskainika zadluzenia dla danego roku, co
prowadzi w konsekwencji do ustalenia dla danej jednostki samorzqdu terytorialnego
indywidualnego dopuszczalnego wskainika obciqienia budzetu splatq dlugu. Z
przedlozonych sprawozdan wyni ka, ze wskaini k jednoroczny za kladany na koniec
trzeciego kwartalu 2016 roku na poziomie 9,87% wykonany zostal na poziomie
nieznacznie wyzszym, tj. 10,03%.
Niniejsza opinia oparta jest wylqcznie na wynikach analizy przedlozonych przez
Prezydenta Miasta l o d z i dokumentow i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspektow
wykonywania budzetu. Nie moze by6 zatem uwazana za rownoznacznq z wszechstronnq
ocenq prawidlowosci przebiegu wykonania budzetu w roku 2017.

Sklad Orzekajqcy w podjetej uchwale nie dokonal oceny celowoSci ani gospodarnoSci w
zakresie wykonywania zadah wlasnych Miasta. Ocena w tym zakresie - stosownie do
obowiqzujqcych przepisbw - naleiy do wlaSciwoSci Rady.
Od opinii wyraionej w niniejszej uchwale sluiy odwolanie do pelnego skladu Kolegium
Izby w terminie 14 dni od dnia dorqczenia uchwaly.

