
Uchwata Nr 1/67 /2014 
Sktadu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi 

z dnia 9 maja 2014 roku 

w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta todzi z wykonania 

budietu za 2013 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., 
poz. 1113 ze zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania Prezydenta Miasta Codzi z 
wykonania budzetu za 2013 rok, Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Codzi: 

1.Ewa spionek 
2.Iwona Kopczynska 
3.Anna Kaimierczak 

przewodniczqcy 
czlonek 
cztonek 

uchwala, co nastepuje: 

Opiniuje sprawozdanie Prezydenta Miasta kodzi z wykonania budietu za 2013 rok, z 
uwagami zawartymi w uzasadnieniu. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z obowiqzkiem wynikajqcym z art. 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) 
Prezydent Miasta Codzi przedloiy# Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Codzi 
sprawozdanie roczne z wykonania budietu Miasta Codzi za 2013 rok. 

Sklad Orzekajqcy rozpatrzyt przedtoione sprawozdanie z wykonania budietu 
Miasta kodzi za 2013 rok biorqc pod uwage nastqpujqce dokumenty: 

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budietu Miasta kodzi za 2013 rok, wraz z 
informacjq o stopniu realizacji przedsiewzied wieloletnich , 

2. Uchwale Rady Miejskiej w Codzi w sprawie uchwalenia budzetu na 2013 rok 
wraz z uchwalami i zarzqdzeniami organow Miasta dokonujqcymi zmian 
budietu i w budzecie podejmowanymi w roku budzetowym, kt6re zostaly 
przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Codzi, 

Sprawozdania sporzqdzone na podstawie rozporzqdzenia Ministra Finansow z 
dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczo~ci budietowej (Dz.U. Nr 
20, p0z.103)~ z uwzglednieniem €j 19 ust.2 i 3 rozporzqdzenia z dnia 16 
stycznia 2014 (Dz.U. z 2014r., poz.119) oraz rozporzqdzenia Ministra 
Finansow z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdan jednostek sektora 
finansow publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43 poz. 247), 
w brzmieniu nadanym rozporzqdzeniem z dnia 25 paidziernika 2013 roku 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1344). 

Nadto, Sklad Orzekajqcy rozpatrzyl informacje o stanie mienia komunalnego 
zatqczonq do sprawozdania z wykonania budietu Miasta za 2013 rok. 



W wyniku oceny wskazanych dokumentow pod kqtem poprawnokci 
formalno - rachunkowej oraz zgodnosci z prawem, Sklad Orzekajqcy stwierdzil, ze 
przedloione sprawozdania statystyczne wraz z korektami, sporzqdzone zostaly 
zgodnie z wymogami rozporzqdzenia Ministra Finansow w sprawie sprawozdawczo~ci 
budzetowej i zgodne sq  w zakresie planu z uchwalq budzetowq po zmianach. Dane 
liczbowe zawarte w czekci opisowej sprawozdania wynikajq - co do zasady - ze 
sprawozdan statystycznych. 

Prognozowane dochody Miasta zostaly wykonane w kwocie 3.574.739.989,80 zl- co 
stanowi 98,6 O/O planu ustalonego przez Rade, wydatki zak zrealizowano w kwocie 
3. 807.249.71 5/58 zl, czyli na poziomie 94,3% ustalonego planu. Dochody bieiqce 
wykonano w wysokosci 2.974.483.796,69 zl, tj. w 98,9 O/O planu , a wydatki biezqce 
w kwocie 2.807.557.142,lO zl  , tj. 97,0°/o planu. Dochody biezqce wykonane zostaly 
na poziomie wyzszym od wydatkow bieiqcych, co oznacza, ze zachowana zostala 
regula zawarta w art. 242 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych. Planowana na koniec 2013 r. nadwyzka operacyjna w wysokosci 
112.644.062 zl, wykonana zostala w kwocie 166.926.654,59 zl, zatem o 
54.282.592,59 z+ wiekszej od zalozonej i osiqgnqla poziom 148,2% planu. Przy 
powyzszym Sklad Orzekajqcy odnotowuje, ze w porownaniu do analogicznego okresu 
roku ubieglego, dochody biezqce w 2013 roku zrealizowane zostaly na wyiszym 
poziomie, natomiast wydatki biezqce w wysokoSci zblizonej do wykonania roku 
ubieglego. Dochody majqtkowe w 2013 roku zrealizowano na poziomie 
600.256.193,ll zt (t j .  97,2 O/O planu), w tym dochody ze sprzedazy majqtku w 
wysokosci 346.492.454,19 zl (t j .  102,6°/~), dochody pochodzqce ze Srodkow UE w 
kwocie 234.455.291,65 zl  ( tj. 89,9 %) planu. Wydatki majqtkowe- jqcznie z 
wydatkami niewygasajqcymi w kwocie 12.816.390 z+ - wykonano w wysokosci 
999.692.573,48 z l  (tj. 87,s O/O planu) w tym: na zakup i objecie akcji oraz wniesienie 
udzialow do spolek wydatkowano 264.150.424,55 z+, na zadania realizowane przy 
udziale srodkow z budietu UE poniesione wydatki zamknely sie w kwocie 
430.078.345,92 zl. 

Zadluzenie Miasta todzi wykazane w sprawozdaniu statystycznym Rb - Z ( o stanie 
zobowiqzah na koniec I V  kwartalu 2013 roku - sporzqdzonym na podstawie 
rozporzqdzenia Ministra Finansd w w spra wie spra wozdah jednostek sektora finanso w 
publicznych w zakresie operacji finansowych), z tytulu zaciqgnietych na koniec okresu 
sprawozdawczego kredytow, pozyczek, emisji obligacji wynosilo 2.113.250.468,32 zl, 
a wraz ze zobowiqzaniami wymagalnymi w kwocie 4.929.448,l z l  - powstalymi 
podobnie jak w latach poprzednich w jednostkach budzetowych administrujqcych 
zasobami komunalnymi - stanowilo lqcznie 2.118.179.916,42 zl i osiqgnqto bardzo 
wysoki poziom tj. 59,3% wykonanych dochodow. Przy uwzglqdnieniu art. 170 ust. 3 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych wskainik obnizyl sie do 
56,9 O/O lecz nadal pozostal wysoki, bowiem dopuszczalna granica poziomu 
zadluzenia jednostki samorzqdu terytorialnego, ktora obowiqzywala do konca 2013 
roku wynosila 60% (por. art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych w zwiqzku z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy 
wprowadzajqce ustawe o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku nr 157, poz.1241 
z pdin.zm ). 

Sktad Orzekajqcy podkreSla, ze w wyniku wykonania budietu Miasta w 2013 roku 
zrealizowane zostaly przyjqte zalozenia w za kresie wysokosci wskaini ka 
jednorocznego ustalanego zgodnie z regulq art. 243 ustawy o finansach publicznych, 
bowiem zarowno nadwyzka operacyjna (rozumiana jako nadwyzka dochoddw 
biezqcych nad wydatkami biezqcymi ), jak i dochody ze sprzedaiy majqtku osiqgnely 
poziom wyiszy od zakladanego. Nadto, zachowany zostal wskainik obciqzenia 
budzetu splatq dlugu ustalony zgodnie z przepisem art. 170 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 roku o finansach publicznych. 



W wyniku analizy przedlozonych sprawozdan Sktad Orzekajqcy formuluje nastepujqce 
uwagi : 

Na koniec okresu sprawozdawczego wzr6st poziom zobowiqzan w zakresie wydatkow 
biezqcych - w por6wnaniu do wielkosci wykazanych na koniec 2012 roku- bowiem 
jak wynika z danych wykazanych w sprawozdaniach Rb- 28 S zobowiqzania te sq 
wyisze o 38.727.230,09 zl  . 
Dane zawarte w sprawozdania Rb - NDS wskazujq, ze w 2013 roku dokonano 

wyzszej od planowanej splaty zobowiqzan dlugoterminowych przeznaczonych na 
realizacje programow i projektow realizowa nych przy udziale Srod kow o ktorych 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Planowana wielko6d 
rozchodow z tego tytulu okreslona zostala w wysokoici 49.330.720,66 zl, natomiast 
wykonana w kwocie 56.088.557,70 zl.. Z przedlozonych Izbie wyjainieh (pismo:DFP- 
BD-3035.2.2014), wynika, ze srodki z refundacji wydatkow dotyczqcych czterech 
projektow : Budowa Drogi Krajowej Nr 1 ,,Trasa Gdrna" etap II , Budowa trasy 
,,Gd rna " etap I , Re witalizacja EC 1 , Weze! Multimodaln y przy D worcu l d d i  Fabryczna 
wspolfinansowanych ze i rodel  zagranicznych, ktorq otrzymato Miasto w 2013 roku, 
zaliczono na splate rat kapitalowych kredytow w dniu 27 grudnia 2013 roku w 
wysokosci 30.250.889,70 zt oraz 30 grudnia 2013 r. w kwocie 25.837.668 zl. W dniu 
25 kwietnia 2014 roku Izbie przedtozono dodatkowq informacje dotyczqcq wydatkow 
na programy i projekty realizowane przy udziale srodkow pochodzqcych z budzetu UE 
z uwzglednieniem i rodel  ich finansowania. Z dokumentow znajdujqcych sie w 
rejestrach Izby wynika, ze zobowiqzania dlugoterminowe planowane do sptaty w 
2013 roku, sfinansowane miaty zostad srodkami z obligacji wyemitowanych przez 
Miasto. Przy powyzszym Sktad Orzekajqcy wskazuje, ze weryfikacja przedtozonych 
Izbie wyjaSnien bedzie dokonana na podstawie dokumentacji irodtowej, w tym 
ewidencji ksiegowej, w trakcie planowanej przez Izbe w roku biezqcym kompleksowej 
kontroli gospodarki finansowej Miasta. 

W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Codzkiego Zakladu Ustug 
Komunalnych wykazano ujemny stan 6rodkow obrotowych, co wskazuje na potrzebe 
dokonania analizy prawidlowosci gospodarki finansowej prowadzonej w tym zakladzie 
budietowym . 
Z danych zawartych w sprawozdaniach wynika, ze w 2013 roku wystqpily 

zobowiqzania wymagalne w jednostkach budzetowych. Sklad Orzekajqcy przypomina, 
ze niewykonanie zobowiqzania jednostki sektora finansow publicznych, ktorego 
skutkiem jest zaptata odsetek, kar lub oplat moze rodzid odpowiedzialno6d z tytulu 
naruszenia dyscypliny finansow pu blicznych ((por. ustawe z dnia 1 7  grudnia 2004 
roku o odpowiedzialnoSci za naruszenie dyscypliny finansdw publicznych( tekst 
jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 168)). W zwiqzku z tym nalezy ustalid stan faktyczny, 
a w przypadku ewentualnego stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansow 
publicznych, Sktad Orzekajqcy przypomina takze, o obowiqzku wynikajqcym z art. 
93 tej ustawy. 

Sklad Orzekajqcy wskazuje , ze wykonanie budzetu 2013 roku jest 6ci5le powiqzane z 
realizacjq zal.ozen przyjetych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta. 

Poczqwszy od 2014 r. maksymalny putap obciqzenia budzetu sptatq dtugu zalezny jest 
wprost od wykonania nadwyzek operacyjnych oraz uzyskania dochodow ze sprzedazy 
majqtku - wielkosci te determinujq wysokosd wskainikow jednorocznych z lat n-3 ,n- 
2, bowiem stanowiq podstawe do ustalenia wskainika maksymalnego (por. reguie 
art. 243 ustawy o finansach publicznych). Zatem re9ul.a 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 
sarnorzqdu terytorialnego indywidualnego dopuszczalnego wskainika obciqzenia 
budzetu splatq dtugu. 



Z przedlozonych sprawozdan wynika, ze wskainik jednoroczny zakladany na koniec 
trzeciego kwartalu 2013 roku na poziomie 0, 1383 ( 13/83 %), wykonany zostal. na 
poziomie wyzszym tj. 0,1436 ( 14/36 %)-przy czym na wysokosd tego wskaznika w 
roku 2013 w sposob istotny wplynely dochody zwiqzane ze zbyciem praw 
majqtkowych na rzecz LSI  Sp. z 0.0. 

Z danych zawartych w informacji o stopniu realizacji przedsiewzied wieloletnich 
wynika, ze na realizacje przedsiewziqd poniesiono wydatki biezqce w wysokosci 
551.222.642 z l  ( tj. 89,9% planu) oraz majqtkowe w wysokosci 690.796.642 zl (t j .  
84,8% planu). W ramach przedsiewzied realizowanych przy udziale srodkow o ktorych 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (UE) wydatki biezqce 
wykonano na poziomie 80,1% planu, natomiast wydatki majqtkowe na poziomie 
82,5% planu. Analiza stopnia wykonania wydatkow ustalonych w 2013 roku dla 
przedsiewzied realizowanych przy udziale srodkow z budzetu UE wskazuje, ze poziom 
ich realizacji jest zroznicowany. Nadto majqc na wzgledzie wielkosci wykazane w 
zalqczniku Nr 18 oraz dodatkowe wyjainienia przedlozone Izbie w pismie DPP-Bd- 
VIII.301.12.2014 w zakresie stopnia wykorzystania limitu zobowiqzan wykazanych w 
niektorych przedsiewzieciach (np. pozycjach 1.1.2.5.,1.3.1.35, 1.3.1.58) - Sklad 
Orzekajqcy wskazuje na potrzebe dokonania powtornej analizy prawidlowosci danych 
dotyczqcych zaciqgania zobowiqzan w zakresie zadan wieloletnich, w oparciu o 
dokumentacjq i rod lowq znajdujqcq sie w Urzedzie Miasta lodz i .  Przy powyzszym 
Sklad Orzekajqcy przypomina, ze zachodzi koniecznosd dalszego biezqcego 
monitorowania projektow realizowanych przy udziale srodkow z budzetu UE w celu 
pozyskania zaplanowanego poziomu dofinansowania. 

Sklad Orzekajqcy zauwaza - majqc na wzgledzie przyjety przez Rade Miejskq w lodz i  
montaz finansowy sluzqcy realizacji przedsiewzied ( zadan) ujetych w wieloletniej 
prognozie finansowej Miasta na lata 2014-2031 oraz opinie Skladu Orzekajqcego ,w 
ktorych wskazane zostaly obszary ryzyka zwiqzane z realizacjq prognozy ,w tym 
splaty dlugu- ze wykonanie w 2013 roku zalozonych wskainikow poziomu dlugu oraz 
wskainika jednorocznego ustalanego zgodnie z regulq art. 243 ustawy o finansach 
publicznych, nie ograniczylo ryzyka zwiqzanego z realizacjq prognozy . 
Sklad podkresla rowniez- majqc na wzgledzie wysokosd dlugu Miasta wykazanq na 
koniec okresu sprawozdawczego - ze decyzje o zaciqgnieciu dalszych zobowiqzan w 
zakresie przychodow zwrotnych, jak i wydatkow, winny zostad Scisle powiqzane z 
biezqcq ocenq sytuacji finansowej Miasta ,a podejmowanie powyzszych dzialan przez 
organy Miasta jest konieczne, w celu zapewnienia mozl iwo~ci  uchwalania budzetow 
w latach nastepnych zgodnie z obowiqzujqcym prawem. 

Niniejsza opinia oparta jest wylqcznie na wynikach analizy przedlozonych przez 
Prezydenta Miasta lodz i  dokumentow i dotyczy jedynie formalno - prawnych 
aspektow wykonywania budzetu. Nie moze byd zatem uwazana za rownoznacznq z 
wszechstronnq ocenq prawidlowosci przebiegu wykonania budzetu w roku 2013. 

Sklad Orzekajqcy w podjqtej uchwale nie dokonal oceny celowosci wydatkowania 
Srodkow budzetu Miasta w zakresie zadan wlasnych ani gospodarnosci wykonujqcych 
budzet. Ocena w tym zakresie - stosownie do obowiqzujqcych przepisow - nalezy do 
wlasciwoSci Rady . 

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


