
Uchwata Nr 1/71 /2015 

Sktadu Orzekajqcego Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Lodzi 
z dnia 14 maja 2 0 1 5  roku 

w sprawie  opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Lodri z wykonania 

budietu  za  2014 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 budietu za 2014 rok, Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Lodzi: 

1.Ewa spionek przewodniczqcy 
2.Iwona Kopczyriska czto n e k 
3.Ryszard Pawel Krawczyk czto n e k 

uchwala, co nastqpuje: 

Opiniuje pozytvwnie z istotnvmi z uwaaami zawartvmi w uzasadnieniu sprawozdanie z 
wykonania budietu Miasta l odz i  za 2014 rok. 

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 przedtoiyt Regionalnej Izbie Obrachunkowej w kodzi 
sprawozdanie roczne z wykonania budietu Miasta Codzi za 2014 rok. 

S klad Orzekajqcy rozpatrzyt przedtoione sprawozdanie z wykonania budzetu 
Miasta Codzi za 2014 rok biorqc pod uwagc nastcpujqce dokumenty: 

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu Miasta Codzi za 2014 rok, wraz z 
informacjq o stopniu realizacji przedsiewzieC wieloletnich, 

2. Uchwatq Rady Miejskiej w Codzi w sprawie uchwalenia budzetu na 2014 rok wraz 
z uchwatami i zarzqdzeniami organ6w Miasta dokonujqcymi zmian budietu i w 
budzecie podejmowanymi w roku budzetowym, kt6re zostaly przekazane do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Codzi, 

3. Sprawozdania sporzqdzone na podstawie rozporzqdzenia Ministra Finans6w z 
dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczo.Gci budietowej (Dz.U. z 
2014 roku poz.119) oraz rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 4 marca 2010 
roku w sprawie sprawozdari jednostek sektora finans6w publicznych w zakresie 
operacji finansowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1773). 

Nadto, Sktad Orzekajqcy rozpatrzyt informacje o stanie mienia komunalnego zatqczonq 
do sprawozdania z wykonania budietu Miasta za 2014 rok. 



W wyniku oceny wskazanych dokument6w pod kqtem poprawnoici 
formalno - rachunkowej oraz zgodnogci z prawem, Sklad Orzekajqcy stwierdzit, ze 
przedtozone sprawozdania statystyczne wraz z korektami, sporzqdzone zostaty zgodnie z 
wymogami okreSlonymi rozporzqdzeniami Ministra Finans6w i zgodne s q  w zakresie 
planu z uchwatq budietowq po zmianach. Dane liczbowe zawarte w czqSci opisowej 
sprawozdania wynikajq - co do zasady - ze sprawozdari statystycznych. 

Prognozowane dochody Miasta zostaly wykonane w kwocie 3.396.633.989,89zl - co 
stanowi 98,6 % planu ustalonego przez Radq, wydatki zag zrealizowano w kwocie 
3.837.982.894,69 zt czyli na poziomie 94,4% ustalonego planu. Dochody biezqce 
wykonano w wysokogci 3.043.645.501,99 zt, tj. w 98,9 % planu, a wydatki bieiqce w 
kwocie 2.817.553.999,07 zf, tj. 97,5% planu. Dochody biezqce wykonane zostaty na 
poziomie wyiszym od wydatk6w biezqcych, 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 2014 r. nadwyzka operacyjna (rozumiana jako 
rbznica miedzy doch odami biezqcymi, a wydatkami bieiqcymi) w wyso kogci 
187.244.471 zt , wykonana zostala w kwocie 226.091.502,92 zt - zatem o 
38.847.031,92 z l  wiqkszej od zalozonej - osiqgajqc poziom 120,7 % planu. Dochody 
majqtkowe w 2014 roku zrealizowano w wysokogci 352.988.487,90 z l  (t j .  96,3 O/O 

planu), w tym dochody: ze sprzedaiy majqtku w wysokoSci 97.927.882,89 z l  
(t j .  84,5 %planu), pochodzqce ze Srodk6w UE w kwocie 232.098.375,02 (tj. 101,3 O/O 

planu). Wydatki majqtkowe - fqcznie z wydatkami niewygasajqcymi w kwocie 
34.252.436 z/ - wykonano w wysokoki  1.020.428.695,62 z l  (tj. 86,9% planu), w tym: 
na zadania realizowane przy udziale Srodk6w z budietu UE poniesione wydatki zamknqty 
siq w kwocie 463.588.585,54 zt - co stanowi 84,l0/0 planu. 

Budzet zamknql deficytem w wysokoSci 441.348.704,8 zl, tj. w wielkoSci nizszej od 
planowanej o 179.211.790,2 zt. W roku 2014 Miasto zaciqgnqlo zobowiqzania 
dfugoterminowe z tytutu kredytu, pozyczek, emisji obligacji w tqczncj wysokoSci 
703.946.235,65 zt tj. w 99,8 % planowanych wielkoSci. 

Zadtuzenie Miasta l odz i  wykazane w sprawozdaniu statystycznym Rb - Z (o stanie 
zobo wiqzan' wg tytufb w dfuznych oraz poreczen' i gwarancji.) wyn iosto 
2.658.391.149,43 zt, w tym z tytulu zaciqgniqtych kredytbw, pozyczek, emisji obligacji 
2.658.367.819,57 zl. Z danych wykazanych w czq4ci C sprawozdania Rb Z wynika, i e  w 
ramach tqcznej kwoty dtugu Miasta zobowiqzania z tytutu, pozyczek, kredytbw, 
wyemitowanych obligacji na realizacjq program6w i projektbw lub zadari finansowanych 
z udzialem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych zamykajq siq w wysokoSci 185.753.499,35 zt. Na dzieri 3 1  grudnia 2014 
roku wystqpily zobowiqzania wymagalne w jednostkach budzetowych w kwocie 
23.329,86 zt. Dlus Miasta z tvtulu pozvczek, kredvtbw, wvemitowanvch oblisacii 
wzr6sl w por6wnaniu do analosiczneqo okresu roku ubieqteao o 25,8% ti. o 
545.117.351,25 zt ( w tvm na realizacie zadari Drzv udziale Srodk6w o kt6rvch mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawv o finansach ~ubl icznvch o 101.269.516,23 zl). Dtuq Miasta na 
koniec 2014 roku - w odniesieniu do danych w uieciu historvcznvm - osia-gnat 
naiwvzszv ~ o z i o m  78,3% wvkonanych dochod6w. 

Przy powyzszym Sktad Orzekajqcy odnotowuje, ze wielokrotnie w swoich opiniach 
wskazywat obszary ryzyka wynikajqce z planowanego obciqzenia budzet6w lat 
nastqpnych splatq tak wysokiego dtugu. Z uwagi na poziom osiqgniqtego dlugu Miasta 
na koniec 2014 roku, Sklad ponownie poddaje pod rozwagq przeprowadzenie dodatkowej 
analizy w zakresie sytuacji finansowej wystqpujqcej w podmiotach, w kt6rych Miasto 
posiada udziaty (np. sp6%ki), w kontekScie je j  ewentualnego wptywu na stan finans6w 
Miasta. 

W wyniku analizy przedtozonych sprawozdari Sklad Orzekajqcy ustalit, ze w roku 2014 
wystqpily zobowiqzania wymagalne w jednostkach budzetowych Miasta realizujqcych 
zadania w dz. 710, rozdz. 71035, 5 4300 w wysokoSci 23.329,86 zt - Sktad Orzekajqcy 
przypomina, ze niewykonanie zobowiqzania jednostki sektora finans6w publicznych, 
kt6rego skutkiem jest zaplata odsetek, kar lub optat moze rodzid odpowiedzialnoSd z 



tytuCu naruszenfa dyscypliny flnansbw pu bliwnych (Cpor. ustawe z dnia 17 grudnia 2004 
mku o odpo wiedzialnoici za naruszenie dyscypliny finansd w publicm ych, j. t. Dz. U, 
r 2013 r., poz. 168)). S khd Orzekajqcy formu#ujqc niniejszq oplnlq uwzglednlf 
dodatkowe wyjaf nlenia przedlotone Izbie w dnlu 12 maja bieiqcego raku pnez 
Skarbnlka Miasta (pismo Nr DPF Bd VI.3251.13.2015) zwiqzane z ujawnlonym w 
sprawozdaniu Rb 28 S przekroczeniern planu wydatkdw w dziale 700 rozdz. 70001 w 
54260, zaplatq odsetek w tym samym rozdziale oraz wykazanym w dr. 801, 
rozdz.80195, 52910 -zwrotem dotacji. 

Skhd Orzekajqcy wskazuje, 2e wykonanis budtetu 2014 roku jest SciDe powlqzane z 
realizacfq zaloxeh przyjetych w wieloletniej prognozle flnansowej Miasta. 

Pouqwszy od 2014 r. maksymalny putap obciq2enla budietu splatq dtugu zaletny jest 
wprost od wykonanla nadwy2ek operacyjnych oraz uzyskania dochod6w re spnedaf y 
majqtku - wielkosci te determlnujq wysokoSC wskainikdw jednorocznych z lat n-3 ,n-2, 
bowlem startowig podstawe do ustalenia wskaf nlka maksymalnego @or. reg& art, 
243 ustawy o ffnansach pub/iunycb). Zatern reguCa wynikajqca r art. 243 ustawy o 
finansach publlcznych wprowadza zasade uwzglednlanla danych z wy konania budiet6w 
lat popnednich p n y  obliczaniu dopuszaalnego wskainlka zadtuienia dla danego roku, 
co prowadzi w konsekwencjl do ustalenia dla danej jednostki samorzqdu terytarialnego 
indywidualnego dopuszczalnego wskainika obciq2enia budietu sptatq djugu. 

Z przedto2onych sprawozdali wynika, t e  wskainlk jednoroczny zakladany na koniec 
trzeclego kwartaiu 2014 roku na poziomle 0,09 (9%) wykonany zostal na pozlomie 
wyisrym, tj. 0,0954 (9,54%). 

Z danych zawartych w informacjl o stopniu realizacjl przedsigwziqt wieloletnIch wynlka, 
ie na ich realizacjq ponleslono wydatkl bte2qce w wysokoScl 515.671.318 zl (tj. 94,2% 
planu) oraz majqtkowe w wysokoicl 807.335.751 zI (tj. 87 % planu). W ramach 
pmedsiewzlet realizowanych przy udzlale Srodkbw o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 
ustawy o finansach publicznych (UE) wydatki bietqce wykonano na pozlomie 82,70h 
planu, natomlast wydatkl majqtkowe na poztomie 84,5% planu. Analiza informacjl 
dotyaqcej rmlan w planie wydatkdw na reallzacjq przedslewzigd majqtkowych 
realizowanych przy udziale Srodk6w z budfetu UE w odniesieniu do projektbw: 
Rewitaljzacja EC 1 , RewltaIIzacja EC I , W& Multimodalny pmy Dworcu kdd2 
Fabrycena, Rozbudowa i modernizacja trasy tram waju w relacji Wschdd Zacndd, 
wskazuje, ie - pomirno dokonanej w 2014 roku lstotnej zrniany wysokoScl ich planu 
wydatkbw - stopiefi wykonania w roku 2014 nle osiqgnqj zakhdanych wielkoSci, 
bowiern w stosun ku do planu wynoslt dla danego pnedsigwziqcia, odpowtednlo: 70,9%; 
89,s %; 90,0%. Prry powylszym Skjad Orzekajqcy wskazuje takie, ie projekty te winny 
zostaC zakohczone w roku 2015, natomiast uzyskany na konlec 2014 roku stopleti ich 
realiza ji- ush/ony jako wielkoSt naktad6w ponleslonych od pomqtku malizacji 
ptzedsiewziecia do projekto wane] wartogci wynosil: 63,8% (Re witalkacja EC 1), 51,696 
(We& Multimodalny przy Dworcu LbdZ Fabryczna), 32,83% (Rorbudo wa i modernizacja 
trasy tram waju w relacfl ~ s c h b d  Zachbd). Pny powytszy m Sklad Otrekajqcy wskazuje 
ponownie, t e  zachodzi koniecznogt dalszego bietqcego monitorowania projektbw 
reallzowanych przy udziale Srodkirw z budietu UE w celu terminowego Ich zakoriuenia i 
pozyskania zaplanowanego poziomu doflnansowania. 

Sklad Orzekajqcy zauwa2a - majqc na wzglqdzfe prrrfqty pnez Rad? MIejskq w b d z i  
montai Rnansowy slutqcy reallzacjl przedsiewzlpd: (zadah) ujqtych w wie!oletnlej 
prognozle flnansowej Mlasta oraz oplnie Sk#adu Orzekajqcego, w kt6rych wskazane 
zostaIy obszary ryzyka zwiqzane z realjza j a  prognozy, w tym sptaty dtugu Miasta - ie 
wykonanie w roku 2014 wskainika jednoroanego ustalanego tgodnie z regu%q art. 243 
ustawy o Rnansach publicznych, nie ogranicryh ryzyka zwlqzanego z realizacjq prognozy. 

Skiad uodkreSla r6wniet - rnajac na wzaledzie wvsokogd diunu Miasta w-a, na 
ko niec okresu s~rawozdawczeao - t~ decvzie o zaclaanieclu dalszvch robowiazari w 

k l wvdatk6w. d SciSle ~owlazane z bi- mkresie orrvchodhw zwrotnvch. fa wfnnv 7.&a 
ocena- svtuacti finansowel Miasta, a ~~deimowanle  powvtsmrh dziatah Przez omanv 



Miasta iest kontenne, w celu z ~ e w n i e n i a  W i w o S c I  uchwalania budtetbw w latach 
naste~nvch zaodnie z obowiazuiacvm Dmwem. 
Niniejsza opinia oparta jest wylqcznie na wynikach analizy przedloionych pnez 
Prezydenta Mlasta kodzt dokumentbw I dotyczy jedynle formalno - prawnych aspektbw 
wykonywania budietu. Nie moie by6 zatem uwaiana za rdwnoznacznq z wszechstronnq 
ocenq prawldlowoici przebiegu wykonania budietu w roku 2014. Przy powy2szym Sklad 
Orzekajqcy informule, ie na dzieh wydanla niniejszej opinil nIe zostata zakoficzona 
kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta, prowadzona przez Regionalnq Izbe 
Obrachunkowq w todzi. 

Sklad Onekajqcy w podjetej uchwale nie dokonal oceny celowoSci an1 gospodarnoScl w 
zakresie wykonywania zadah wlasnych Miasta . Ocena w tym zakresie - stosownie do 
obowiqzujqcych przepisbw - nalezy do w4a5ctwoS;ci Rady 

Od opinii wyraionej w ntniejszej uchwale duiy  odwdanle do pdnego sktadu Kolegium 
Izby w terminie 14 dnl od dnta doreczenia uchwaly. 


