
Uchwata nr I /141/10 
Sktadu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w lodz i  

z dnial4 pazdxiernika 2010 roku 

w sprawie opinii dotycrqcej inforrnacji z przebiegu wykonania 
budxetu Miasta todxi ra I p6trocxe 2010 r. 

Na podstawie art.13 pkt 4 w zwiqzku z art,  19 ust. 2 ustawy z dnia 
7 paidziernika 1992 roku  o regionalnych izbach obrachunkowych 
(tekst jednolity z 2001 r. D2.U. n r  55, poz. 577 z poinie jszymi zmianami) 

Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w lodz i :  

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

uchwala co nastqpuje: 

Opiniuje siq pozytywnie informacjq z przeb~egu wykonania budtetu 
Miasta todz i  za I poCrocze 2010 roku, z uwagami  zawartymi  w 
uzasadnieniu. 

Uzasadnienie 

Sklad Orzekajqcy rozpatrzyl przedtozonq przez pelniqcego funkcjq 
Prezydenta Miasta todzi informacjq o przebiegu wykonania budzetu za I 
polrocze 2010 roku biorqc pod uwagq nastqpujqce dokumenty: 

przedloionq przez petniqcego funkcjq Prezydenta M iasta todzi 
informacjq opisowq z przebiegu wykonania budtetu Miasta za I 
polrocze 2010 r. 

uchwatq Rady Miejskiej w lodz i  w sprawie uchwalenia budzetu na 
2010 rok wraz z uchwalami i zarzqdzeniami dokonujqcymi zmian 
budietu i w budiecie podejmowanymi w I p6+roczu, ktore zostaly 
przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w kodzi, 

sprawozdania sporzqdzone zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra 
Finansow z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczoici 
budzetowej (Dz.U. nr 20, poz.103) . 



W wyniku analizy powyzszych materialow sprawozdawczych oraz 
dokumentow pozostajqcych w rejestrach Izby, Sklad Orzekajqcy ustali), ie 
przedlozone sprawozdania statystyczne i sprawozdanie opisowe nie budzq 
zastrzeieri z forrnalnego punktu widzenia, wielkosci planu dochodbw i 
wydatk6w budzetowych oraz przychodbw i rozchod6w Miasta zawarte w 
informacji opisowej i w sprawozdaniach statystyczn ych s q  zgodne z 
kwotami, ktore 'zostaly uchwalone w budiecie. Zakres i forma informacji o 
przebiegu wykonania budietu za 1 potrocze odpowiada - ca do zasady - 
szczegblowosci ustalonej przez organ stanowiqcy w uchwale nr 
LXXXIX / IS47 /10  z dnia 9 czerwca 2010 roku. Sklad Orzekajqcy formulujqc 
opiniq wyra2onq w sentencji niniejszej uchwaly uwzglqdnil dodatkowe 
wyjainienia ztoione do Izby w dniu 7 pazdziernika b.r. odnoinie wydatkbw 
w dz .  926 rozdz, 92604 poniesionych w zwiqrku z zawartq ugodq przed 
sqdem oraz powstania zubowiazah wymagalnych wobec Przedsiebiorstwa 
Komunikacji Samochodowej w Lodzi Spotkl z 0.0. 

Jak wynika z przed+oionych dokument6w dochody og6Cern Miasta na 
koniec okresu sprawozdawczego zostaly wykonane w 48,5 planu 
(dochody bieiqce zrealizowano na poziamre 5O,6%, natomiast dochody 
majqtkkowe wykonane zosfaty w 31,7%). Wydatki og6fem budietu 
zrealizowano n a  poziomie 41,9% planu rocznego (wydatkj biezgce 
wykonano w 48,4% planu, a wydatki majqtkowe zrealizowano w wysokoici 
18% planu). W ocenie Skiadu Orzekajqcego stopien realizacji dochodow, 
przy uwzglqdnieniu ich struktury, winien stanowid podstawe do 
przeprowadzenia analizy wysokoici zaplanowanych w budiecie 2010 roku 
wplywbw przede wszystkim z udzialow w podatku dochodowym od osbb 
fizycznych stanowiqcych dochody budietu pahstwa (wykonanie na 
poziomie 40,3 % planu roctnego) oraz sprzedazy majqtku (wykonanie na 
poziomie 28,4% planu rocznego). Zdaniem Skladu ocenq rralely rbwniel 
objql: potiom zaawansowania zadari bieiqcych i inwestycyfnych z 
uwzglgdnieniem wysokosci wydatkow przewidzianych do realizacji w 
bieiqcym roku, W kansekwencj, Skjad Orzekajzcy poddaje pod rozwagq 
potrzebq dokonania urealnienia wysokoSci dochodbw i wydatk6w 
zaplanowanych w budiecie 2010 roku. 

Skjad Orzekajqcy rauwa2a, l e  zobowiqzania wymagalne wystqpujqce na 
koniec pierwszego polrocza w gospodarce pozabudietowej w yniosly 
1.227.548,Zl zl .  Sklad Orzekajqcy przyponina, ie niewykonanie 
zobowiqzania jednostki sektora finansbw publicznych, ktbrego skutkiem 
jest zaptata odsetek, kar lub optat moie  rodzii odpowiedzialnost 2 tyt, 
naruszenia dyscypliny finansow pub!icznych (por, ustaw@ z dnia 17 
grudnia 2004 roku o odpo wiedzialnoici za naruszenie dyscypliny finansd w 
publicznyrh, Dz.U. z 2005 r. nr 14, pcz, l24 z pdiniejsrymi zmianami). 

Wykazane w sprawozdaniu statystycznym Rb Z (o stank zoba wiqzari wg 
tytu!bw diuinych) zadlutenie Miasta z tytulu zaciqgniqtych na koniec 
okresu sprawozdawczego kredytow i poiyczek oraz zobowiqzah 
wymagalnych w wysokojci 1.040.266.175,30 z), stanowi 39,6% 
planowanych dochodbw (pur. art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
roku o finansach publicznych D7. U. Nr 249, poz. 21 04 r pdiniejszymi 



zmianami w zwiqzku z art, 121 ust. 7 usta wy z dnia 2 7 sierpnia 2009 roku 
Przepisy wprowadzajqce usta we o finansach publiczn ych, Dz, U. Nr 157 
poz. 1241). W odniesieniu do roku ubieglego poziom zadtuienia na koniec 
pierwszego poCrocza wzrosl. o 6,62 punktu procentowego. 

Na marginesic niniejszej opinii - w kontekscie poczynionych wyzej 
uwag - Sklad Orzekajqcy przypomina, Ze z dokumentow przekazanych 
przez Miasto do Izby - prognozy kwoty dlugu przedstawionej lzbie w maju 
biezqcego roku do zaopiniowania moll iwosci splaty kredyt6w - wynika, il 
wskainik dIugu na koniec 2010 roku przekroczy 50%. Zakladajqc petnq 
realizacjc przyjetych w prognozie wielkosci w tym przede wszystkim 
dochodow, ktore j a  k zalozono wykazujq tendencjq rosnqcq (przykiadowo 
prognozowany w 2011 roku wzrost dochoddw wynika miedzy innyrni z 
przewidywanego wi4czenia do dochoddw budietu uzyskiwanych przez 
zakkdy gospodarki miesrkanio wej wpIyw6 w z czynszu), wskaini k poziomu 
dlugu Miasta w roku 2011 oscylowat bqdzie na poziomie 54,7 % , w roku 
2012 wzrognie do poziomu 58,2% ,a w 2013 roku osiqgnie 58,9%. Do 
korica 2013 roku stosownie do art. 121 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku Przepisy wprowadzajqce ustawe o finansach publicznych 
(Dz,U. Nr 157 poz. 1241) jednostka samorzqdu terytorialnego ma 
obowiqzek zachowania relacji o ktorej mowa w art ,  170 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r, o finansach publicznych. Zgodnie z normq art.170 ust. 1 i 
2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r, o finansach publicznych, jqczna kwota 
dlugu jednostki samorzqdu terytorialnego w trakcie roku budzetowego nie 
mo ie  przekroczyd 60% planowanych dochodow, a na koniec roku 
budietowego nie m o i e  przekrocryt 60% wykonanych dochodbw ogo1em 
tej  jednostki w t y m  roku budietowym. Poczqwszy od 2011 roku dla danej 
jednostki samorzqdu terytorialnego obliczany bedzie indywidualny 
wskaFnik maksymalnego obciqzenia z tytulu splaty dlugu ustalany jako 
srednia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej  
dochodow bieiqcych powigkszonych o dochody ze sprzedaiy majqtku oraz 
pomniejszonych o wydatki bieiqce do dochodow ogoiem budietu. Tak 
obliczany wskainik w latach 2011-2013 podawany bgdzie informacyjne, a 
poczqwszy od roku 2014 stanie sic wiqtqcy. Nie ma zatem wqtpliwosci, 
ze dla ustalenia w sposob prawidbwy wskainikbw zadtuienia bardzo 
istotne staje siq planowanie oraz wykonanie dochodow zarbwno biezqcych 
jak i majqtkowych. Ustalanie nowego maksymalnego wskaznika 
obciqienia bud ie tu  splatq dlugu wiqze siq w sposub bezpoiredni z 
wielkoiciami wydatkow majqtkowych sfinansowanych ze srodkow 
wiasnych oraz nadwyik i  budzetu odniesionych do  wartoici dochodow 
ogokm. Majqc na wzglqdzie powytsze oraz przyjrnujqc wielkosci 
wydatkow zaplanowanych w wieloletnim programie inwestycyjnym Mtasta 
w latach 2010-2012, zdaniem Sktadu Orzekajqcego, ocenie nalezy poddai 
przyjete w tym programie zadania i wysokoSci wydatkow przewidzianych 
na ich realizacjq. 

Niniejsza opinia oparta jest wy!qcznie na wynikach analizy 
przedlozonych przez pelniqcego funkcjq Prezydenta Miasta dokumentow i 
dotyczy jedynie formalno - prawnych aspektdw przebiegu wykonywania 
budzetu. Nie moze by15 zatem uwazana za rbwnoznacznq z wszechstronnq 



ocenq prawidlowo4ci przebiegu wykonania budietu w I p6lroczu 2010 r. 

Od opinii wyraionej w niniejszej uchwale na podstawie art .  20 ust, 2 
ustawy o regionaln ych izbach obrachun kowych sluiy petniqcemu fun kcje 
Prezydenta M iasta l o d z i  odwoCanie do pelnego skladu Kolegium Irby. 


