
Uchwala nr I /180 /12
Skladu OrzekajClcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w t.odzi

z dnia 15 pazdzlernlka 2012 roku

w sprawie opinii dotyczClcej informacji z przebiegu wykonania budzetu

Miasta t.odzi za I polrocze 2012 r,

Na podstawie art.13 pkt 4 w zwlazku z art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 pazdzlernlka 1992 roku 0 regionalnych izbach obrachunkowych
(tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 z poznlejszvrni zmianami)

Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzl:

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

przewodniczqcy
czlonek
czlonek

uchwala co nastepuie:

Opiniuje inforrnacje z przebiegu wykonania budzetu Miasta todzi za I polrocze
2012 roku, formulujClc uwagi zawarte w uzasadnieniu .

Uzasadnienie

Sklad Orzekajqcy rozpatrzyl przedlozona przez Prezydenta Miasta todzi
informacje 0 przebiegu wykonania budietu za I polrocze 2012 roku blorac pod
uwaqe nastepujace dokumenty:

• przedtozona przez Prezydenta lnforrnacje opisowa z przebiegu wykonania
budietu Miasta Lodzl za I polrocze 2012 r.

• uchwale Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia budzetu na 2012
rok wraz z uchwalarnl i zarzqdzeniami dokonujqcymi zmian budietu i w
budiecie podejmowanymi w I polroczu, kt6re zostalv przekazane do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi,

• sprawozdania sporzadzone zgodnie z rozporzadzenlern Ministra Finans6w z
dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczosci budietowej (Oz.V.
Nr 20, poz.l03) oraz z rozporzqdzeniem Ministra Finansow z dnia 4 marca
2010 roku w sprawie sprawozdari jednostek sektora finansow publicznych
w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247),

• lnforrnacje 0 ksztaltowanlu sie wieloletniej prognozy finansowej, w tym 0

przebiegu realizacji przedstewzlec 0 ktorych mowa w art.226 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych.



W wyniku analizy powyiszych materiat6w sprawozdawczych oraz dokument6w
pozostajacych w rejestrach Izby, Skrad Orzekajqcy ustalu, ze przedlozone
sprawozdania statystyczne i sprawozdanie opisowe nie budza zastrzezen z
formalnego punktu widzenia, wlelkosct planu dochod6w i wydatk6w budietowych
oraz przychod6w i rozchod6w Miasta todzi zawarte w informacji opisowej i w
sprawozdaniach statystycznych sa zgodne z kwotami, kt6re zostalv uchwalone w
budiecie. Zakres i forma informacji 0 przebiegu wykonania budzetu za I polrocze
odpowiada - co do zasady - szczeqolowosct ustalonej przez organ stanowiqcy w
uchwale nr LXXXIX/1547/10 z dnia 9 czerwca 2010 roku.

Jak wynika z przedlozonych dokument6w dochody oqolern Miasta Lodzl na koniec
okresu sprawozdawczego zostalv wykonane w 46,9% planu (dochody biezece
zrealizowano na poziomie 49,5 %, natomiast dochody mejetkowe wykonane
zostaly w 23,4 %). Wydatki oqolern budzetu zrealizowano na poziomie 42,3
% planu rocznego (wydatki biezece wykonano w 50,8% planu, a wydatki
mejetkowe zrealizowano w wvsokosci 13,1% planu). W ocenie Skladu
Orzekajqcego zr6inicowany stopieri realizacji dochod6w, przy uwzqlednleniu ich
struktury, winien stanowlc podstawe do przeprowadzenia analizy wysokoscl
zaplanowanych w budiecie 2012 roku wptyw6w z poszczeg61nych zrodet, Zdaniem
Skladu ocena naleiy r6wniei objqc pozlorn zaawansowania zadari z
uwzqlednlenlem wysokosci wydatk6w przewidzianych do realizacji w blezacyrn
roku. Skfad Orzekaji\cy poddaje pod rozwag~ dokonanie powyzszych
analiz i na tej podstawie wprowadzenie odpowiednich zmian w budzecle
2012 roku.

Sklad Orzekajqcy uwzqlednll wvjasntenla dotyczace wykonania wydatk6w ,
zlozone w ptsrnie znak DFP-Bd-I.3035.9.2012, odnosnle zwrotu dotacji
zwiqzanych z realizacjq zadari wsp6tfinansowanych srodkaml z budietu UE (w
rozdz. 80195) oraz przekroczenia planu wydatk6w ( w rozdz. 60015 i 80195).

Wykazane w sprawozdaniu statystycznym Rb Z (0 stanie zobowiezen wg tytul6w
dluznych) zadluzenle Miasta todzi z tvtulu zaclaqnletvch na konlec okresu
sprawozdawczego kredyt6w i poiyczek (tym kr6tkoterminowych w wysokoscl
72.398.632,14 zt ), wyemitowanych obligacji oraz zobowlazan wymagalnych w
lacznej wysokoscl 1.581.260.784,31 zt, stanowllo 48,7% planowanych dochod6w
(por. art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach publicznych Dz.U.
Nr 249, poz. 2104 z p6iniejszymi zmianami w zwiezku z art. 121 ust.B ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowedzejece ustewe 0 finansach
publlcznych, Dz.U. Nr 157 poz. 1241). Przy powyiszym Sklad ponownie
odnotowuje, ze prognozowany wskaznlk poziomu dluqu Miasta na koniec 2011 r.
i 2010 r. - w czesct odnoszecej sle do zobowtezer; z tytulu kredyt6w, pozyczek,
wyemitowanych obligacji -wykonany zostal w wysokosci wyiszej od zakladanej.
Stosownie do trescl art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach
publicznych, wskaznlk dluqu ustalany jest w trakcie roku budietowego jako
relacja stanu zobowlazari wg tytulow dluznvch do planowanych dochod6w,
natomiast na koniec roku wskaznik ten ustalany jest w odniesieniu do
wykonanych dochod6w . W I potroczu Miasto nie zaciqgn~to zobowlazan z tytulu
kredyt6w i poiyczek dtugoterminowych oraz nie dokonalo emisji obligacji, tak
wiec przy ustaleniu wskaznlka zadtuzenla planowane przychody z tych tvtutow
nie byty uwzqlednlone. Na poziom wskaznlka wptyn~ty natomiast, dokonane w
pierwszym polroczu splaty zobowrazan dtugoterminowych w wysokoscl
79.798.761,65 zt ( w tym wykup obligacji w kwocie 15.000.000 zt). W ocenie
Skfadu Orzekaji\cego zacii\gni~ciezobowii\zan zaliczanych do przychod6w



zwrotnych winno zostac scisle powiC\zane z sytuacjC\ flnansowa Miasta, z
uwagi na fakt, ze wskainik zadluzenia na koniec biezC\cego roku,
planowany jest na wysokim poziomie 56,840/ 0 . Samo podjecle decyzji 0

zaciaqnieciu kredytu lub pozvczkl nie wvwoluje jeszcze skutku finansowego,
dopiero czvnnosc prawna - dokonana w ramach udzielonego upowaznlenla - rodzi
takie skutki zar6wno dla blezaceqo roku budzetoweqo jak i lat nastepnvch, w
kt6rych planowana jest splata tych zobowlazari.

Sklad Orzekajqcy zauwaza, ze zobowiqzania wymagalne wvstepujace na koniec
pierwszego polrocza osiagn~ty poziom 7.696.551,95 zt i wystapHy tak jak w roku
ubiegtym w administracjach nieruchomosciami. Sktad Orzekajqcy przypomina, ze
niewykonanie zobowiqzania jednostki sektora finans6w publicznych, kt6rego
skutkiem jest zaplata odsetek, kar lub oplat moze rodzlc odpowledzialnosc z tyt.
naruszenia dyscypliny finans6w publicznych (por. ustewe z dnia 17 grudnia 2004
roku 0 odpowledzietnosci za naruszenie dyscyp/iny finans6w pub/icznych( Oz.U. z
2005 r. nr 14, poz.114 z p6iniejszymi zmianami)).

Na marginesie niniejszej opinii, rnajac na wzqledzie poziom prognozowanego
zadluzenla Miasta, Sklad ponownie poddaje pod rozwaqe przeprowadzenie
dodatkowej analizy w zakresie sytuacji finansowej wvstepujace] w podmiotach,
dla kt6rych Miasto jest organem zalozvctelsktrn (np. samodzie/ne pub/iczne
zaklady opieki zdrowotnej) lub w kt6rych posiada udzlalv (np. sp6lki) , w
kontekscle jej ewentualnego wptywu na stan finans6w Miasta.

Stosownie do wymog6w wynikajqcych z art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku 0 finansach publicznych, organ wykonawczy przedlozyl Izbie lnformacje
o ksztaltowanlu sle wieloletniej prognozy finansowej, w tym 0 przebiegu realizacji
przedstewztec, 0 kt6rych mowa w art.226 ust.3 ustawy. Przedlozona informacja
zostala opracowana zgodnie z obwiqzujqcymi przepisami i odpowiada
szczeqolowoscl wynikajqcej z podjetej uchwaly organu stanowiqcego.

Z danych zawartych w informacji wynika .ze na przedslewzlecla realizowane w
ramach wydatk6w blezacych w pierwszym polroczu blezaceqo roku wydatkowano
srodki na poziomie 46,2 % planu rocznego ,natomiast w ramach wydatk6w
majqtkowych 14,01%. Analiza przebiegu realizacji poszczeg61nych przedstewztec
dla kt6rych okreslono Iimity wydatk6w majatkowvch, dokonana w oparclu 0

informacje wynikajqce z tabeli Nr 2 tej informacji jak rownlez z czesci IV
materiat6w towarzyszqcych, prowadzi do wniosku, ze stopleri ich zaawansowania
jest zr6Znicowany. Z uwagi na powyzsze Sklad wskazuje na potrzebe
dokonania analizy harmonogramu realizacji przedsi~wzi~custalonych w
ramach wydatk6w majC\tkowych. Sktad Orzekajacy wielokrotnie wskazywat
ze przyj~ty w prognozie montaz finansowy jest wieloaspektowy bowiem dla
wykonania planowanego poziomu wydatk6w majatkowych z jednej strony
niezb~dne b~da srodki pozyskiwane z przychod6w zwrotnych (potyczek,
kredyt6w) zas z drugiej strony mozliwosc ich zaciagania jest uzalezniona od
poziomu wykonanych dochod6w. w tym dotac;ji oraz srodk6w z UE. Konsekwencjq
zaplanowania w latach 2012-2014 wysokiego poziomu wydatk6w majqtkowych
oraz faktu .ze splata zobowiazari z tvtulu pozvczek i kredyt6w jak rowniez wykup
obligacji zostalv odlozone w czasie - bowiem splata dlugu dokonywana bedzie
de facto od 2015 roku - jest tendencja rosnaca poziomu dluqu, Zadluzente
Miasta Lodzi na koniec 2014 roku osiqgnie bardzo wysoki poziom 2.487.4 min zt i
zaklada sle .ze sfinansowane zostanie z dochod6w Miasta, przy czym rnozllwoscl
jego splatv beda ograniczone maksymalnym wskaznlklern obclazenla budiet6w
splata dtugu ustalanym na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku 0 finansach publicznych.



Zgodnie z przepisami w latach 2012-2013 obowtazuja wskaznlkl okreslone wart.
169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach publicznych.
Poczawszy od 2011 roku dla danej jednostki sarnorzadu terytorialnego obliczany
jest indywidualny wskaznik maksymalnego obciazenia budzetu z tytufu spfaty
dfugu ustalany jako srednla arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji
jej dochod6w btezacych powiekszonvch 0 dochody ze sprzedazv majatku oraz
pomniejszonych 0 wydatki blezace do dochod6w og6fem budzetu stosownie do
art. 243 ustawy z dnla 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych. Tak
obliczany wskaznlk w latach 2011-2013 podawany jest informacyjne, a
poczawszy od roku 2014- zatem w latach faktycznej sola tv dlugu Miasta - stanie
sie wiazacy. Ustalanie nowego maksymalnego wskaznlka obclazenla budzetu
splata dluqu wlaze sle w spos6b bezposrednl z wlelkosclarnl wydatk6w
majqtkowych sfinansowanych ze srodkow wlasnych oraz nadwvzkl budzetu
odniesionych do wartoscl dochod6w oqolern.

Na podstawie danych wynikajqcych z przyjete] przez Miasto wieloletniej prognozy
finansowej na dzleri 30 czerwca 2012 r. ksztattowanie ste relacji wskaznlka
maksymalnego w odniesieniu do obclazenla budzetu splata dfugu w latach
przedstawia nlzej zamieszczony wykres.

-Maksymalny dopuszczalny wskaznik sptaty z art. 243 ufp
(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)

--Relacja planowanej tqcznej kwoty sptaty zobowlazan do dochod6w
(00 uwzalednlenlu wvtaczeri)
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W wieloletniej prognozie Miasto wykazafo wprawdzie, ze obclazenle budzetu
splata dluqu od 2014 roku uksztaltuje sle ponlzej wskaznlka maksymalnego
ustalonego dla danego roku, jednakze w latach 2015 i 2017 roku relacja ta
oscylowac b~dzie w granicach wskaznika dopuszczalnego. Obciazenie budietu
splata dfugu w roku 2015 planuje sie na poziomie 0,0831 (8,31%) przy wskaznlku
maksymalnym 0,0883 (8,83%), natomiast w roku 2017 obclazenle budzetu splata
dluqu planuje sle na poziomie 0,0969 (9,69%)przy wskazniku maksymalnym
0,0974 (9,740/0). Majilc powyzsze na wzgl~dzie Sklad wskazuje, ze dla
zachowania ograniczen wynikajilcych z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r, ° finansach publicznych, decydujilce znaczenie b~dzie mialo
wykonanie budzet6w w latach 2012 - 2015. Zdaniem Skladu przyj~ta w
prognozie mozliwosc splaty dlugu w wysokosciach okreslonych w roku
2015 i 2017 obciilzona jest ryzykiemL z uwagi mi~dzy innymi na spos6b
ustalania maksymalnego wskaznika obciilzenia budzetu splatil dlugu.
Nadto poczawszv od 2014 roku rnozllwosc restrukturyzacji splaty zadluzenla,
polegajqca rnledzv innymi na zmianie harmonogramu splat- dokonanie takiej



operacji zaplanowano w roku biezecym - bedzie bardzo ograniczona, z uwagi na
fakt .ze wskainik maksymalnego obciazenla budzetu splata dluqu (indywidualny
dla Miasta) , jak wynika z prognozy, jest istotnie nlzszy, nlz granica 15%
wyznaczona obowlazujacyrn do 2013 roku art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku 0 finansach publicznych. Z wielkcscl zawartych w prognozie wynika
takze, ze wskainik jednoroczny stanowiqcy element wyliczenia wskainika
maksymalnego - ustalony na podstawie prawej strony wzoru art. 243 ustawy 0

finansach publicznych - liczony dla 2012 roku w oparciu 0 wlelkosci wynikajqce z
wieloletniej prognozy finansowej Miasta ksztaltuje sle na poziomie 0,753 -tj.
blisko trzykrotnie wyzszym od wykonanego w 2011 roku. Jak wynika z danych
zawartych w sprawozdaniach za I potrocze biezClcego roku, nadwyzka
operacyjna wykonana zostata na poziomie 25,2 % planu rocznego , a
dochody ze sprzedazy majCltku w 27,S % planu. Sk~ad odnotowuje, ze w
latach 2010 i 2011 zarowno nadwyzka operacyjna ( rozumiana jako roznice
miedzy dochodami biezecymi , a wydatkami btezecvml ) jak i wplvwy z tytulu
sprzedazy rnajatku wykonane zostaly ponizej zalozonych wlelkoscl, Spelnlenie
requlv okreslonej wart. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach
publicznych wymaga pelnej realizacji przvjetvch w prognozie wlelkoscl w tym
ostaqnlecla w latach 2012-2015 zakladanvch nadwyzek operacyjnych oraz
realizacji planowanych dochodow ze sprzedazy majatku,

Powyzsze ustalenia - zdaniem Sktadu OrzekajClcego- prowadza do
wniosku, ze zachowanie przez Miasto prawem przewidzianych limitow
zadtuzenia wynikajClcych z przeptsew ustawowych, obclazone jest
znacznym ryzykiem i wymaga korygowania wlelkosc] ustalonych w
prognozie.

W podsumowaniu opinii Sktad Orzekajacy wskazuje na koniecznosc
biezacego monitorowania wykonania budzetu 2012 roku oraz dokonania
analizy zatozen przyjetych w wieloletniej prognozie finansowej przede
wszystkim w zakresie poziomu kwoty dtugu i obciazen budzetow jego
sptata « a w konsekwencii oceny mozliwosci realizacji wydatkow
majatkowych w wysokosciach zaktadanych w latach 2012-2014 .

Niniejsza opinia oparta jest wY~qcznie na wynikach analizy przedlozonvch przez
Prezydenta Miasta t.odzi dokumentow i dotyczy jedynie formalno - prawnych
aspektow przebiegu wykonywania budzetu, Nie rnoze bye zatem uwazana za
rownoznaczna z wszechstronnq ocena prawldlowoscl przebiegu wykonania
budzetu w I polroczu 2012 roku.

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale sluzv Prezydentowi Miasta Lodzt
odwolanle do pelneqo skladu Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doreczenia
uchwaly.




