
Uchwala Nr I /223 /2016
z dnia 15 grudnia 2016 roku

Skladu OrzekajClcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w t.odzi w sprawie opinii
dotvczace] projektu budzetu Miasta t.odzi na 2017 rok

Na podstawie art.13 pkt.3 ustawy z dnia 7 pazdzlernlka 1992 roku 0 regionalnych
izbach obrachunkowych (j.t, Dz.U. z 2016 r., poz. 561) Skfad Orzekajacy Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Lodzl:

1. Ewa Spionek
2. Iwona Kopczvriska
3. Anna Kazmierczak

przewod niczacv
czlonek
czlonek

uchwala, co nastepuje:

Opiniuje pozytywnie Z istotnymi uwagami zawartymi w uzasadnieniu projekt budzetu
Miasta todzi na 2017 rok.

Uzasadnienie

Skfad Orzekajqcy rozpatrzyl przedlozonv przez Prezydenta Miasta Lodzl projekt budzetu
Miasta todzi na 2017 rok, jak rowniez dodatkowe informacje przekazane przez
Skarbnika Miasta w pisrnle Nr BFP-Bd-VIII.3021.15.2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku,

Jak wynika z przedlozonvch Izbie dokumentow zaplanowane dochody blezace sa wyi.sze
od wvdatkow blezacvch 0 273.357.749 zf, zatem planuje sle ostaqnlecle nadwyiki
operacyjnej. Tym samym wypefniona zostala zasada okreslona wart. 242 ust. 1 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (j.t, Dz.U. Z 2016 r, poz.1870).

Sk~ad Orzekajqcy uwzqlednl! zlozone przez Skarbnika Miasta ww. plsrnle informacje i
wvjasnlenla, za wyjqtkiem kwestii dotyczacej dochodow wyszczeqolnionvch w czesci
opisowej budzetu tj. kwoty odszkodowari wyptacanych Miastu przez Generalnq Dyrekcje
Drag Krajowych i Autostrad z postepowari dotyczqcych drogi krajowej S 14, w wysokosci
1.000.000 zt (por. str. 138 ), kt6re jak wynika z pisma, zostaly zaklasyfikowane w
§097. W ocenie Skladu zaliczenie dochod6w z tego zrodra do dochodow blezacvch,
powinno zostac poddane ponownej analizie. W swletle obowlazujacvch przepis6w
rozporzadzenia Ministra Flnansow z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczeqolowej
klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz srodkow pochodzacvch
ze zrodel zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zrn.) wpfywy z tytulu
odszkodowania za przejete nleruchornoscl pod inwestycje celu publicznego klasyfikuje si~

w § 080, zatem w grupie dochodow majqtkowych (ze sprzedezy mejetku).



Forrnulujac ruruejsza oprrne sktad Orzekajacy uwzqlednll takze wvjasnlenla, zlozone
przez Skarbnika Miasta w plsrnle z dnia 18 listopada 2016 roku, w ktorvrn wskazano, ze
w projekcie budzetu na 2017 rok, dokonana zostanie zmiana polegajqca na wykazaniu
prawldlowej klasyfikacji dochod6w w rozdz, 85510 i 85502.

Z wielkoscl ujetych w projekcie budzetu Miasta wynika, ze planowane na 2017 rok
wydatki majqtkowe w wvsokoscl 597,595.756 z! sfinansowane zostana: dochodami
majqtkowymi w wvsokoscl 190,551.196 zt, (w tym: dochodami ze sprzedaty meietku w
kwocie 131.233.744 zt, dochodami ze srodkow budzetu UE w wvsokosci
52.584,916 zl); nadwvzka dochodow blezacych nad wydatkami btezacyrnl (nadwytkq
operacyjnq) w wysokoscl 273.357,749 zl: przychodami z tvtulu kredyt6w wvsokoscl
102.900,332 zt: przychodami z tvtulu pozyczek z WFOSiGW wysokoscl 3.057.657 zt;
przychodami z tytulu wolnych srodkow z lat ubiegfych w wvsokoscl 27.728.822 zf,
Zatem zar6wno zrealizowany poziom nadwyzkl operacyjnej, jak i dcchodow majqtkowych
decyduja 0 rnozllwoscl wykonania planowanej wlelkoscl wydatk6w majqtkowych
zalozonvch w projekcie budzetu na 2017 rok.

W ramach wydatk6w majqtkowych na przedsiewzlecla uj~te w wieloletniej prognozie
finansowej Miasta planuje ste przeznaczvc w roku 2017 kwote 461.032.149 zt, w tym
rnledzv innymi najwvzszy poziom wydatk6w przewidziano na projekty dotyczace:
rewitalizacji, budowy drog (m.in. przebudowe ukladu drogowego wokol Mulitmodalnego
Dworca Lodz-Fabrvczna oraz ul, Nowoweqlowej), racjonalizacji zuzvcla energii w obiektach
edukacyjnych, budowe stadionu zuzloweqo, przebudowe stadionu miejskiego przy AI. Unii,
wniesienie wkladu plenlezneqo na podwyzszenle kapltalu zakladoweqo oraz objecla
udzlalow w spolkach. W pozostalej czesci, tj, w kwocie 136.563.607 zt, wydatki majqtkowe
zaplanowano na realizacje zadan jednorocznych, w tym rnledzv innymi na: zadania
realizowane w ramach budzetu obywatelskiego w wysokoscl 25.440.537 zl, rezerwy
celowe na inwestycje (Iqcznie z rezerwe dotvczece budtetu obywatelskiego) w wysokoscl
28.312.079 zf.

Planowane na rok 2017 przychody zarnykaja ste kwota 313.941.479 zt, w tym planowane
przychody zwrotne (kredyty, potyczki ) stanowla 286.212.657 zt, tj. 91,2% planu. Z
przedstawionego projektu budzetu Miasta na 2017 wynika , ze na splate zaclaqnletych w
latach ubiegfych zobowlazan z tytulu pozvczek, kredyt6w, wyemitowanych obligacji wraz
z wydatkami na odsetki i dyskonto (tj. z pominieciem wvteczeti, przvjetych dla
wyliczania wskainil<6w, 0 kt6rych mowa wart. 243 ustawy 0 finansach publicznych)
planuje sle przeznaczvc srodkl w Iacznej wvsokosci 284.254.668 zl, w tym: wydatki
zwlazane Z obsluqa dtuqu zaplanowano w wysokoscl 104.000,000 z-t , rozchody (splata
rat kapitalowych orez wykup obligacji) na kwote 180.254.668 zl. Wskezntk obclazenla
budzetu splata dluqu planowany jest na poziomie 7,57 % - natomiast przy uwzqlednienlu
wylaczen ustawowych wynikajqcych z art. 243 ustawy - wskaznlk ten uksztaltuje sle na
poziomie 7,30 0/0, przy wskaznlku maksymalnym 10,07 %, Spfata zaclaqnleteqo w latach
poprzednich dtuqu Miasta ujeta w rozchodach budietu, zaplanowana zostala ze srodkow
pochodzacvch wvlacznle z przychod6w zwrotnych tj. kredyt6w.

Sklad Orzekajqcy zauwaia, ze z tresci projektu budzetu Miasta na 2017 rok wynika 
podobnie jak z projekiu budzetu na 2016 rok - tz Iaczna kwota planowanych do
zaclaqntecta w 2017 roku przvchodow zwrotnych z tvtulu kredyt6w i pozvczek, jest
wyisza od zaplanowanej wysokoscl splat rat kapitafowych oraz wykupu obligacji - co w
konsekwencji prowadzi do zwlekszenla kwoty dluqu.

Majqc powyzsze na wzqledzle oraz uwagi poczynione W opinii Skfadu Orzekajqcego
nr II 222/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku, Skfad zauwaia, ze decyzje organ6w Miasta
dotvczace poziomu zaciqganych zobowlazari - winny zostac sclsle powlazane z btezaca
ocena sytuacji finansowej Miasta i uwzqlednlac skutki dla budzetow lat nastepnvch,
z zastosowaniem dodatkowej anallzv w zakresie wskazanym ww. uchwale, tj, przede
wszystkim w odniesieniu do wolnych srodkow z lat ubleqlvch, ktorvch wysokosc jest
ustalana na podstawie wykonania danego roku budzetoweqo i powinna zostac
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uwzqlednlona przy podejmowaniu przez Rade Miejskq w todzi decyzji 0 zaclaqnleclu
zobowlazari zaliczanych do dluqu, Przeprowadzenie takiej analizy i na tej podstawie
wprowadzenie ewentualnych zmian w prognozie i budzecie Miasta, zdaniem Skladu jest
zasadne i powinno stanowic podstawe do zmniejszenia wvsokoscl planowanych do
zaclaqntecla w roku 2017 przychod6w Z tytulu kredyt6w, a tym samym obniienia kwoty
planowanego dluqu.

Sktad orzekajacy zauwaza taki:e, ze przvjete w projekcie budi:etu Miasta na 2017 rok
zalozenia finansowe wymagajq bardzo konsekwentnych dzlalari w celu pelnej realizacji
zaplanowanych dochodow oraz szczeg61nej dyscypliny w ponoszeniu wydatk6w.

Sklad Orzekajqcy stwierdzajqc zasadnlcza zqcdnosc przedstawionego projektu budi:etu
Miasta todzi na 2017 rok zarowno z wymogami ustawy 0 finansach publicznych, jak i
przepisami prawa materialnego normujqcego poszczeqolne dziedziny dztalalnoscl jednostki
samorzqdu terytorialnego, majac na wzqledzle poczynione wyzej uwagi, postanowll
sforrnulowac oplnle zawarta w sentencji niniejszej uchwaly,

optnte Skfadu Orzekajqcego 0 projekcie budzetu Miasta t.odzi sforrnutowana w niniejszej
uchwale Prezydent Miasta todzi jest obowlazany przedstawlc, przed uchwaleniem
budietu Radzie, stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0

finansach publlcznvch,

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale sluzv odwotanie do pelneqo skladu Kolegium
Izby w terminie 14 dni ad dnia doreczenla uchwalv.
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