
Uchwata Nr I /211 /2014 
z dnia 12 grudnia 2014 roku 

Sktadu Orzekajpcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi w sprawie opinii 
dotyczqcej projektu budietu Miasta todzi na 2015 rok 

Na podstawie art.13 pkt.3 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 roku o regionalnych 
izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 z p6in. zm. ) Sklad Orzekajqcy 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w lodzi:  

1. Ewa ~ p i o n e k  przewodniczqcy 
2. Anna Kaimierczak czlonek 
3. Iwona Kopczynska czlonek 

uchwala, co nastqpuje: 

Opiniuje projekt budzetu Miasta lodz i  na 2015 rok, formulujqc istotne uwagi zawarte w 
uzasadnieniu. 

Uzasadnienie 

Sklad Orzekajqcy rozpatrzyl przedlozony przez Prezydenta Miasta lodzi  
projekt budzetu Miasta lodz i  na 2015 rok. 

Jak wynika z przedlozonych Izbie dokumentow zaplanowane dochody biezqce sq wyzsze od 
wydatkow biezqcych o 204.447.253 zl, zatem planuje sie osiqgniecie nadwyzki 
operacyjnej, tym samym wypelniona zostala zasada okreilona w art. 242 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2013 r. poz.885 z 
poiniejszymi zmianami). 

W projekcie budzetu miasta lodzi  na 2015 zaplanowano dochody majqtkowe wysokoici 
755.883.533 zl, w tym dochody ze sprzedaiy majqtku 189.723.784 zl  . W objainieniach 
do projektu budzetu w pozycji :wplywy ze sprzedazy mienia komunalnego ( sprzedaz 
nieruchomoici ) wskazano, ze w ramach tej grupy dochodow planuje sic uzyskad wplywy 
miedzy in nym i, ze sprzedazy nieruchomoici , ktbrymi Miasto zamierza dysponowai na 
podstawie umowy leasingu Vlub dzieriawy ,, (por. str, 125 ). Sklad Orzekajqcy zauwaza 
ponownie (por. opinie Sk+adu Orzekajqcego Nr 1/2/2014), ze w m y i l  art. 216 ustawy o 
finansach publicznych irodla dochodow okreila odrebna ustawa tj. ustawa z dnia 13 
listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorzqdu terytorialnego. Sklad Orzekajqcy 
wskazuje, iz w przedmiotowej sprawie, moze nastqpid swoiste nalozenie sic prawa 
prywatnego dotyczqcego zawierania umow cywilnoprawnych oraz prawa publicznego 
regulujqcego zagadnienia finansow publicznych w tym budzetu gminy. Taki stan rzeczy 
wymaga bardzo precyzyjnego rozgraniczenia kon kretnych zagadnien i przypisania im 
odpowiednich regulacji z zakresu prawa publicznego, czy tez prywatnego. Przv 
powyzszym Sklad Orzekaiacy zauwaza, ze na e t a ~ i e  badania proiektu budzetu Miasta na 



2015 rok , dochodv te nie moaa- zostad ocenione. co do zaodnoSci z obowia_zuia_c~m 
prawem , bowiem dla ich zbadania niezbedna lest umowa lub umowv , kt6rych to 
postanowienia przesadza o ich charakterze - i na te l  podstawie mozliwa bedzie 
w v ~ o w i e d i  Izbv w zakresie ~rawid lowoic i  planowania dochodow z teqo tvtulu w 
budzecie Miasta. Sklad Orzekajqcy podkreila ,ze zar6wno dochody ze sprzedaiy majqtku 
jak i dzierzawy stanowiq ir6dla dochodow jednostki samorzqdu terytorialnego i majq 
oparcie w obowiqzujqcych przepisach, natomiast niejednoznaczny opis tego ir6dl.a w 
objagnianiach projektu - budzi powyzsze wqtpliwoSci. 

W przedlozonym projekcie wydatki majqtkowe zaplanowano na poziomie 1.258.587.960 zl, 
w tym wydatki na przedsiewziecia ujete w projekcie wieloletniej prognozy finansowej 
zamykajq sie w wysokoici 1.140.048.987 zl. Wydatki na inwestycje jednoroczne planuje 
sie na poziomie 118.538.973 zl , w tym rezerwy celowe na inwestycje w wysokoici 
21.000.000 zl. W ramach planowanych w 2015 roku przedsiewzied najwyiszy poziom 
wydatkow ustalono w odniesieniu do trzech projektow realizowanych przy udziale Srodkow 
z budzetu UE, tj.: Rewitalizacji EC 1 - plan wydatkdw 100.835.620 zi , Wezei 
Multimodalny przy dworcu l d d i  Fabryczna - odpowiednio 208.977.227 zi, Rozbudowa i 
modernizacja trasy tram wajowej relacji Wschdd-Zachdd - odpowiednio 475.059.660 zi. Ja k 
wynika z przedloionego projektu, w celu wykonania wskazanych wyie j  projektow oraz 
inwestycji dotyczqcej przebudowy ukladu drogowego wokol Multimodalnego Dworca kodi- 
Fabryczna (plan 28.210.027 zi), w roku 2015 konieczne jest poniesienie wydatk6w w 
lqcznej wysokoici 813.082.534 zl - tj. 64,6 O/O ogolu planu wydatk6w majqtkowych. 

Na podstawie wielkogci okreglonych w projekcie budietu Miasta ustalono, ze w celu 
sfinansowania zakladanego poziomu wydatkow majqtkowych winny zostad zrealizowane 
zar6wno dochody majqtkowe w wysokoSci 755.883.533 zl, w tym dochody ze sprzedaiy 
majqtku w kwocie 189.723.784 zl  oraz Srodki z budietu UE (iqcznie z refundacjq 
wydatkdw) w wysokoSci 547.667.045 zl jak i nadwyzka dochodow bieiqcych nad 
wydatkami biezqcymi (nadwyika operacyjna) w wysokoSci 204.447.253 zl. Ponadto w 
przedloionym projekcie budzetu zalozono, ze wydatki majqtkowe ujete w ramach 
planowanego deficytu w wysokoici 291.633.174 z l  zostanq sfinansowane przychodami 
zwrotnymi z tytulu: kredytu zaciqganego na rynku zagranicznym, poiyczek z 
Narodowego i Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej emisji 
obligacji komunalnych jak r6wniez przychodami z tytulu wolnych irodk6w jako nadwyiki 
Srodkow pienieinych na rachunku biezqcym budzetu wynikajqcych z rozliczeri kredytow i 
poiyczek z lat ubieglych w kwocie 6.624.000 zt . 
Z powyzszej analizy i r6del finansowania wydatkow majqtkowych ustalonych w projekcie 
budzetu Miasta na 2015 rok wynika zatem, i e  na_iwvzszv udzial w ich finansowaniu maiq 
dochodv malatkowe, w tvm Srodki planowane iako dotacie z budietu UE oraz dochody 
sprzedazv maiatku. Istotne ir6dla sfinansowania tych wydatk6w stanowiq takie 
nadwyzka operacyjna budzetu oraz przychody zwrotne. 

W projekcie wskazano, ze planowane do zaciqgniecia w 2015 roku zobowiqzania 
dlugoterminowe z tytulu kredytu, pozyczek, obligacji w lqcznej wysokoSci 489.680.492 zl 
przeznaczone zostanq na finansowanie planowanego deficytu w wysokoici wskazanej 
wyzej oraz na rozchody budietu w kwocie 198.047.318 zl  . Rozchody budzetu planuje sie 
sfinansowad irodkami z emisji obligacji komunalnych. 

Majqc powyisze na wzgledzie, Sklad Orzekajqcy wskazuje, i e  przyjete w projekcie 
budietu Miasta na 2015 rok zalozenia finansowe wvmasaia konsekwentnvch dzialan w 
celu realizacii ~lanowaneqo poziomu dochodow - zar6wno majqtkowych, jak i bieiqcych - 
oraz dyscypliny w ponoszeniu wydatkow biezqcych. Sklad Orzekajqcy podkreila, Ze 
przvietv w proiekcie budzetu montai  finansowv w zakresie zadari malatkowvch powodu_ie 

zaplanowanei wvsokoici i r od  k6w z budietu Unii Europeiskiei, koniecznoid ~ozvskania 
co wiqze sic przede wszystkim z prawidlowq realizacjq i rozliczeniem przedsiewzied 
dotyczqcych : Rozbudowy i modernizacji trasy tram wajdw relacji Wschdd-Zachdd oraz 
Wezia Multimodalnego przy Dworcu t d d i  Fabryczna, w finansowa niu kt6rych udzial 



Srodkow budzetu UE (fqcznie z refundacjq wydatkbw ) - jest najwyzszy, stanowiqc 
rownoczeSnie 87,2 O/O dotacji majqtkowych z budzetu UE. 

Biorqc pod uwage fakt, ze planowane do zaciqgniqcia w 2015 roku przychody z tytulu 
kredytu, pozyczek, emisji obligacji, majq wplyw na obciqzenie splatq dtugu budzetow lat 
kolejnych (tj. na zachowanie reguly wynikajqcej z art.243 ustawy o finansach 
publicznych), jak rowniez majqc na wzgledzie uwagi poczynione w opinii nr I/210/2014 z 
dnia 12 grudnia 2014 roku , Sklad Orzekajqcy podkreSla ze decyzje organow Miasta 
dotyczqce poziomu zaciqganych zobowiqzan - winny zostaC SciSle powiazane z biezacq 
ocena sytuacii finansowei Miasta i uwzqledniad skutki dla budzetow lat nastepnvch. 

Opinie Skladu Orzekajqcego o projekcie budzetu Miasta lodz i  sformulowanq w niniejszej 
uchwale Prezydent Miasta jest obowiqzany przedstawiC, przed uchwaleniem budzetu 
Radzie Miejskiej w kodzi, stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych. 

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

I ' r ~ c u o d r i ~ c ~ ~ c y  
Sktadu Or~ekajqccgo 




