
Uchwala nr I /125/2017 

Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi 
z dnia 25 wrze5nia 2017 roku 

w sprawie opinii dotyczqcej informacji z przebiegu wykonania 

budietu Miasta Codzi za I polrocze 2017 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 (j.t. Dz.U. 2016 r., poz.561) 

Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w lodzi:  

1. Ewa spionek przewod niczqcy 
2. Iwona Kopczynska czlone k 
3. Anna Kaimierczak czlonek 

uchwala co nastepuje: 

Opiniuje pozytywnie z istotnymi uwagami, zawartymi w uzasadnieniu, informacje z 
przebiegu wykonania budzetu Miasta lodzi  za I p6Crocze 20 17 roku, wskazujqc 
jednoczeinie dziatania , ktore winny zostaC podjete w zakresie budietu oraz zalozen 
wieloletniej prognozy finansowej Miasta. 

Uzasadnienie 

Sktad Orzekajqcy rozpatrzyt przedloionq przez Prezydenta Miasta lodz i  informacje z 
przebiegu wykonania budzetu za I poCrocze 2017 roku biorqc pod uwage nastepujqce 
dokumenty: 

przedlozonq przez Prezydenta Miasta lodzi  informacje opisowq z przebiegu 
wykonania budietu Miasta za I polrocze 2017 r., 

uchwatq Rady Miejskiej w lodzi  w sprawie uchwalenia budzetu na 2017 rok wraz 
z uchwalami i zarzqdzeniami dokonujqcymi zmian budzetu i w budiecie 
podejmowanymi w I p6troczu, ktore zostaly przekazane do Reg ionalnej Izby 
Obrachun kowej w lodzi, 

sprawozdania sporzqdzone na podstawie rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 
16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczoSci budzetowej (j.t. Dz.U. 
2016r., poz.1015) oraz rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010 
roku w sprawie sprawozdan jednostek sektora finansow pu blicznych w za kresie 
operacji finansowych (j.t. Dz.U. z 2014r., poz. 1773), 

informacje o ksztaltowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej, o ktbrej mowa 
w art.226 ustawy o finansach publicznych (j.t. z 2016 roku Dz.U. poz. 1870 ze 
zm.). 

W wyniku analizy powyiszych materiaCow sprawozdawczych oraz dokument6w 
pozostajqcych w rejestrach Izby, Sklad Orzekajqcy ustalil, i e  przedlozone sprawozdania 
statystyczne i sprawozdanie opisowe nie budzq zastrzezen z formalnego punktu 
widzenia, wielkoSci planu dochodow i wydatk6w budzetowych oraz przychodow i 
rozchodow Miasta lodz i  zawarte w informacji opisowej i w sprawozdaniach 
statystycznych sq zgodne z kwotami, ktore zostaty uchwalone w budzecie. Zakres i 
forma informacji o przebiegu wykonania budzetu za I potrocze odpowiada - co do zasady 
- szczegotowoici ustalonej w uchwale przez organ stanowiqcy. 



Jak wynika z przedlozonych dokumentow dochody og6lem Miasta lodz i  na koniec okresu 
sprawozdawczego zostaly wykonane w 50,7 O/O planu (dochody biezqce zrealizowano na 
poziomie 52,4 %, natomiast dochody majqtkowe wykonane zostaly w 20,6 %). W 
ramach dochodow majqtkowych dochody z budzetu UE zrealizowano jedynie w 1,l O/O 

planu rocznego, natomiast dochody z tytulu sprzedazy majqtku wykonano w 28,2% 
planu. Sklad Orzekajqcy odnotowuje, ze stopieh realizacji wplywow z tytulu oplaty za 
korzystanie z transportu zbiorowego jest nizszy od wykonania na koniec I polrocza 
ubieglego roku , wplywy z tego tytulu osiqgnely poziom 19,9% planu rocznego. Wydatki 
ogolem budzetu zrealizowano na poziomie 45,6% planu rocznego (wydatki biezqce 
wykonano w 50,6 % planu). Sklad Orzekajqcy wskazuje na potrzebe doprecyzowania 
objaGnien zawartych w informacji opisowej, odnoszqcych sie do ustalania podstawy 
dotacji, o ktorych mowa w obowiqzujqcych przepisach ustawy z dnia 7 wrzesnia 19911- o 
systemie oswiaty (j.t. Dz. U 2016 poz. 1943 ze zm.). W okresie sprawozdawczym plan 
wydatkow majqtkowych zostal zwiekszony w stosunku do planu pierwotnego per saldo o 
45.231.256 zl  , tj. do kwoty 651.966.769 zl. W ramach dokonanych zmian, zwiekszono 
miedzy innymi plan wydatkow majqtkowych o 20 mln zl  ( plan po zmianach 40 mln zl ) 
dla zadania ,, wniesienie wkladu pienieznego na podwyiszenie kapitalu zakladowego oraz 
objecie udzialow w Miejskim Przedsiebiorstwie Komunikacyjnym - 16di  Sp. z o. o., z 
przeznaczeniem Srodkbw na poczet rekompensaty naleznej Spolce od Miasta za 201 6 
rok z tytulu przewozo w rozklado wych i okazjonalnych". W ocenie S klad u Orzekajqcego 
ww. dane wskazujq na potrzebe dokonania poglebionej analizy zaplanowanego poziomu 
dochodow oraz wydatkow budzetowych w zakresie realizacji zadania dotyczqcego 
transportu zbiorowego. W informacji opisowej zawarto omowienie stopnia realizacji zadan 
majqtkowych. Wydatki majqtkowe zrealizowano na poziomie 19% planu rocznego. 

W wyniku realizacji dochodow i wydatkow biezqcych na koniec okresu sprawozdawczego 
budzet Miasta zamknql sie nadwyzkq budzetowq w wysokosci 109.307.874,45 zl, ktora 
zostala osiqgnieta w wyniku zrealizowania nadwyzki operacyjnej ( rozumianej jako 
dodatnia rdinica miedzy dochodami bieiqcymi, a wydatkami biezqcymi ) w wysokosci 
192.033.334,45 zl. 
Z danych zawartych w sprawozdaniu Rb NDS oraz informacji opisowej wynika, ze na 
koniec okresu sprawozdawczego nie realizowano przychodow zwrotnych z tytulu 
zaplanowanych w budzecie Miasta kredytow oraz poiyczek . W sprawozdaniu tym, po 
stronie przychodow wykazano stan wolnych irodkow jako nadwyzki irodk6w 
pienieznych na rachunku biezqcym budzetu wynikajqcy z rozliczen poiyczek i kredytow z 
lat ubieglych w wysokosci 213.096.684,96 zl  (z  tego Srodki zaangazowane w 
finansowanie budzetu 2017 roku zamknely sie kwotq 186.222.295 zl ). W pierwszym 
polroczu wykupiono obligacje, dokonano splaty rat kredytow zaciqgniqtych na rynku 
krajowym oraz zagranicznym, jak rowniez splacono pozyczki. lqcznie dokonano splaty 
dlugu w kwocie 113.773.070,97 zl  , tj. 41,4% planu rocznego. W sprawozdaniu Rb-Z 
(o stanie zobowiqzafi wg tytulow dluinych oraz poreczefi i gwarancji) na koniec okresu 
sprawozdawczego wykazano kwotq dlugu w wysokosci 2.628.676.626,47 zl  , co stanowi 
68,3% w odniesieniu do planowanych dochodow biezqcego roku ( jest to wskainik 
nizszy o 4,5 punktu procentowego od wskainika ustalonego na dziefi 30 czerwca 2016 
roku). Prognozowana kwota dlugu Miasta na koniec 2017 roku po zmianach dokonanych 
w trakcie biezqcego roku (zwiekszono planowane rozchody budietu w roku biezqcym o 
94,2 mln zl ) ksztaltuje sic nadal na bardzo wysokim poziomie 2.752,9 mln zl, tj. 
71,5% w odniesieniu do planowanych dochodow. Ze sprawozdania Rb- Z wynika 
rowniez, ze na koniec okresu sprawozdawczego w Mieicie nie wystqpily zobowiqzania 
wymagalne. 

Stosownie do wymogow wynikajqcych z art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych, 
organ wykonawczy przedlozyl Izbie informacje o ksztaltowaniu sie wieloletniej prognozy 
finansowej- zwanej dalej ,, prognozq", w tym o przebiegu realizacj i przedsiewzied, o 
ktorych mowa w art. 226 ust.3 ustawy. Przedlozona informacja zostala opracowana 
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i odpowiada szczegolowo~ci wynikajqcej z 
podjetej uchwaly organu stanowiqcego. Przy powyzszym Sklad Orzekajqcy odnotowuje 



podobnie jak w roku ubieglym, i e  przedstawiona informacja zawiera wielko5ci 
r6zniqce sie w zakresie planu dochodow i wydatk6w zamieszczonych w prognozie, a 
wynikajqcymi ze zmian budzetu ( rdznica w planie w wysokoici 2.634.020 z i  jest 
wynikiem zmian wprowadzonych na podsta wie zarzqdzeri Prezydenta) . S ktad 
przypomina, i e  stosowna zmiana prognozy w zakresie planu dochodow i wydatkow na 
dzien 30.06.2017 r., mogta zostad wprowadzona zarzqdzeniem Prezydenta Miasta 
wydanym na podstawie art.232 ustawy o finansach publicznych. 

Wydatki na przedsiewziecia realizowane w ramach wydatk6w biezqcych zaplanowane w 
wysoko9ci 700.686.213 zt, wykonano w 45,6% planu rocznego, w tym wydatki dotyczqce 
transportu zbiorowego zrealizowano na poziomie wyiszym tj. 53,l %. Wydatki na 
przedsiewziecia majqtkowe ujete w prognozie zaplanowane w wysoko5ci 468.998.502 
zt, wykonano w 19,4°/~ planu. Sklad Orzekajqcy odnotowuje, i e  w badanym okresie 
sprawozdawczym, wydatki na inwestycje realizowane przy udziale Srod kow z budzetu 
UE osiqgnety poziom jedynie 0,5% planu rocznego ( w ujeciu historycznym tj. od 2014 
r. jest to najnizszy poziom wykonania). W ramach przedsiewziqd Miasto poniosto wydatki 
zwiqzane z wniesieniem wktadow pienieznych do sp6Cek przekazujqc 9rodki w wysokoSci 
zl  25.275.740 z l  ,tj. 53,4% planu rocznego, w latach 2018-2033 zatozone w prognozie 
wydatki z tego tytulu ksztattujq sie na poziomie 746,4 mln zt ( dot. sp6iek: EXPO, Port 
Lotniczy, Miejski Ogrdd Zoologiczny, MPK). Przebieg realizacji przedsiewzied majqtkowych 
wskazuje, ze stopien zaawansowania prac jest zr6znicowany. Ponadto jak wynika z 
informacji opisowej w 2017 r., niektore z przedsiewzieC nie zostanq zrealizowane w 
zaplanowanych wielkoSciach np. ,,Rewitalizacja Ksiezego Mjyna". 

Z prognozy wynika, ze w latach 2017 -2040 spetniona zostanie zasada okre9lona w 
art. 242 ustawy o finansach publicznych, prognozowane dochody bieiqce budiet6w 
zaplanowano w wysoko9ciach wyzszych od wydatk6w biezqcych - zatem planuje sie w 
tych latach osiqgniecie nadwyiki operacyjnej. Z montaiu finansowego przyjetego w 
prognozie wynika, ze w roku 2017- 2019 9rodki uzyskane z tytulu nadwyiki operacyjnej 
oraz dochodow ze sprzedazy majqtku przeznaczone zostanq na finansowanie wydatkow 
majqtkowych. 

Zgodnie z regulq wynikajqcq z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla danej 
jednostki samorzqdu terytorialnego obliczany jest indywidualny wskainik maksymalnego 
obciqzenia budzetu z tytutu sptaty dtugu ustalany jako Srednia arytmetyczna relacji z 
trzech poprzedzajqcych lat dochodow bieiqcych powiekszonych o dochody ze sprzedazy 
majqtku oraz pomniejszonych o wydatki bieiqce do dochodow og6tem budzetu tej 
jednostki. W ocenie Skladu wskainiki jednoroczne ustalane na podstawie art. 243 - 
stanowiqce podstawe do wyliczenia dopuszczalnego maksymalnego wskainika obciqienia 
budzetu spiatq dfugu - wynikajqce z prognozy Miasta od roku 2017, zatoiono na wysokim 
poziomie. Ustalona w prognozie wysoko5d wskainika jednorocznego wymaga, w roku 
biezqcym jak i latach nastepnych, petnej realizacji zatozonych wysokoici nadwyiki 
operacyjnej jak i dochodow ze sprzedazy majqtku. 

W prognozie na dzien 30 czerwca bieiqcego roku, przyjeto zalozenie, i e  w latach 2017- 
2018 sptata zobowiqzah zaliczanych do dlugu bedzie finansowana z wolnych 5rodk6w z 
lat ubieglych oraz przychodow zwrotnych tj. planowanych do zaciqgniecia kredytow. W 
roku 2019 przewidziano sptatq dtugu ze 9rodk6w pochodzqcych z przychodow zwrotnych, 
natomiast w latach 2020-2021 z przychodow zwrotnych i planowanych nadwyiek 
budietowych. Z prognozy wynika tak ie , i e  poczqwszy od 2022 roku jedyne ir6dto 
finansowania sptaty dlugu Miasta, stanowity bedq planowane nadwyiki budietowe. 

Przy powyzszym Sktad Orzekajqcy odnotowuje ,ze zgodnie z danymi wynikajqcymi z 
prognozy obowiqzujqcej na dzien 30 czerwca br. , na koniec 2019 roku prognozowano 
kwote dtugu na poziomie 2.989,4 mln zl. Natomiast w wyniku wprowadzonych przez 
Rade Miejskq w lodz i  zmian w prognozie na dzien 30.08. br. , kwota dtugu Miasta na 
koniec 2019 r. ulegta zwiekszeniu do 2.999,9 mln zt ,tj. 76,3 O/O w odniesieniu do 
prognozowanych na 2019 rok dochodow. Zwiekszenie kwoty dtugu stanowi 
konsekwencje przyjetych w prognozie zalozen na lata 2017 -2019, w kt6rych to latach, 
wysoko9C planowanych do zaciqgniecia kredytow i pozyczek jest wyzsza od poziomu ich 



splaty. Jak wynika z prognozy obciqzenie budzetu Miasta splatq dlugu wraz z wydatkami 
na odsetki i d yskonto (tj. z porninieciem wyiqczeri, przyjetych dla wyliczania 
wskainikdw, o ktdrych mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych) - osiqgnie w 
roku 2021 oraz w latach 2024-2026, bardzo wysoki poziom ponad 412 mln zl. 

Miasto wprawdzie wykazalo w prognozie , ze obciqzenie budzetu splatq dlugu uksztaltuje 
sie ponizej wskainika maksymalnego ustalonego dla danego roku, jednakie w latach 
2020-2021 oraz w roku 2025 relacja okreilona w art. 243 ustawy o finansach 
publicznych zostanie spelniona przy uwzglednieniu wylqczeh ustawowych. Sklad 
Orzekajqcy zauwaza przy tym, ze w latach 2019 - 2022 wskainik splaty dlugu Miasta 
oscyluje w granicach wskainika maksymalnego - w podanym okresie roinica pomiedzy 
wskainikami ksztaltuje sie na poziomie ponizej 0,65% - przy uwzglednieniu wylqczen, o 
ktorych mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wobec powyzszego, w ocenie 
Skladu Orzekajqcego, ustalona w prognozie Miasta mozliwoX splaty dlugu w latach 2019 
- 2022 obciqzona jest bardzo duzym ryzykiem. W celu splaty zalozonego dlugu Miasta i 
spelnienia reguly wynikajqcej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, niezbedne jest 
osiqgniqcie w roku biezqcym oraz w latach nastepnych, wskainikow jednorocznych na 
poziomie nie nizszym od zalozonego w prognozie. 

Konkludujqc, majqc na wzgledzie wskazane wyie j  obszary ryzyka zwiqzane z realizacjq 
zaloieri wieloletniej prognozy finansowej Miasta, Sklad Orzekajqcy wskazuje na 
koniecznoSC podjecia nastepujqcych dzialari: 

-dokonania aktualizacji harmonogramow realizacji zadari majqtkowych ( z  
uwzglednieniem wynik6w postepowah przetargowych), w tym pozyskiwania dochodow i 
ponoszenia wydatkow dotyczqcych przedsiewziqd inwestycyjnych realizowanych przy 
udziale irodkbw z budzetu UE (wysokoit  pozyskanych irodkdw w danyrn roku oraz 
prawidiowe ich wykorzystanie jest jednyrn z elernentdw niezbednych dla zachowania 
przez Miasto prawern przewidzianych lirnitdw obciqzenia budzetdw spiatq diugu 
wynikajqcych z art. 243 usta wy o finansach publicznych) , 

- dokonywanie zmian budzetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta na podstawie 
biezqcej oceny sytuacji finansowej Miasta i aktualizowanej prognozy dla lat nastepnych, 
w spos6b nie powodujqcy zwiekszenia planowanej na 2019 rok kwoty dlugu - ocenianej 
przez Sklad Orzekajqcy jako wielkoiC maksymalna. 

Powyzsze dzialania, zdaniem Skladu Orzekajqcego, sq konieczne dla zapewnienia 
mozliwoici uchwalania budzet6w w latach nastepnych zgodnie z obowiqzujqcym prawem. 

Sklad Orzekajqcy wielokrotnie w opiniach wskazywal i przypomina ponownie, ze samo 
ustalenie wysokoSci lirnitu wydatk6w dla przedsiewziecia nie wywoluje jeszcze skutku 
finansowego. Dokonanie czynnoici prawnej - na podsta wie udzielonego przez Rade 
Miejskq w lodzi upowaznienia dla Prezydenta Miasta todzi do zaciggania zobowiqzari w 
ramach ustalonego dla przedsiewziecie wysokoici limitu zobowiqzari - rodzi ta kie skutki. 
Analogiczny stan prawny wystepuje w odniesieniu do przychodow zwrotnych okreslonych 
w budiecie danego roku. Ustalenie wysokogci zobowiqzan dlugoterminowych z tytulu np. 
kredytow, nie powoduje zwiekszenia kwoty dlugu, dopier0 podjete czynnosci - dokonane 
na podsta wie odpo wiedniego aktu organu stano wiqcego lub wykona wczego, w ktdrym 
wyrazona jest wola zaciqgniecia zobowiqzania dlugoterrninowego - rodzq taki skutek. 

Niniejsza opinia oparta jest wylqcznie na wynikach analizy przedlozonych przez 
Prezydenta Miasta todzi dokumentow i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspektow 
przebiegu wykonywania budzetu. Nie moze by6 zatem uwaiana za rownoznacznq z 
wszechstronnq ocenq prawidlowosci przebiegu wykonania budzetu w I polroczu 2017 
roku. 

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

Wadu Orzeka' cego 

d& 


