
Uchwala Nr I / 203 /2017 
z dnia 15 grudnia 2017 roku 

Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi w sprawie opinii 
dotyczqcej projektu budietu Miasta todzi na 2018 rok 

Na podstawie art.13 pkt.3 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 561) Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w lodzi:  

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

uchwala, co nastqpuje: 

Opiniuje pozytywnie z istotnymi uwagami, zawartymi w uzasadnieniu projekt budzetu 
Miasta lodzi  na 2018 rok. 

Uzasadnienie 

Sklad Orzekajqcy rozpatrzyl przedlozony przez Prezydenta Miasta lodzi  projekt budzetu 
Miasta lodzi  na 2018 rok, jak rowniez dodatkowe informacje przekazane przez Skarbni ka 
Miasta w piSmie Nr DFP-Bd-11.3020.13.2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku. 

Jak wynika z przedlozonych Izbie dokumentow zaplanowane dochody biezqce sq wyzsze 
od wydatkow biezqcych o 280.827.060 zl, zatem planuje sie osiqgniecie nadwyzki 
operacyjnej. Tym samym wypelniona zostala zasada okreilona w art. 242 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.2077). 

W ocenie Skladu Orzekajqcego analiza przekazanych do Izby materialow sklania do wniosku, 
ze projekt uchwaly budzetowej i dolqczone do niej zalqczniki opracowane zostaly co do 
zasady w sposob zgodny z wymaganiami prawa obowiqzujqcego w tym zakresie. Jednakze 
zdaniem Skladu Orzekajqcego w zalqczniku nr 1 w zakresie dotacji dla jednostek spoza 
sektora finansow publicznych nalezy dokonaC zmiany klasyfikacji rozdzialow w nastepujqcy 
sposob: w dziale 801, kwota dotacji 1.452.168 zl wyszczegolniona w rozdz. 80149 winna 
zostaC wykazana w rozdz. 80150 oraz w dziale 851, kwota dotacji 45.000 zl, zapisana w 
rozdziale 85151, winna zostaC zaklasyfikowana w rozdz.85149. Wykazane w tabeli Nr 1 
projektu w rozdz. 70005 , 5080 - dochody z tytulu odszkodowah wyplacanych Miastu 
przez Generalnq Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad z postepowah dotyczqcych drogi 
krajowej S 14, w wysokoSci 1.000.000 zl (por. str. 146 ), winny zostaC zamieszczone w 



grupie dochodow majqtkowych (ze sprzedazy majqtku). Ponadto Sklad Orzekajqcy 
wskazuje na potrzebe dokonania ponownej analizy, a w Slad za tym doprecyzowania 
zapisow, w zakresie niektorych zadan bieiqcych zaplanowanych do realizacji w ramach 
budietu obywatelskiego, zamieszczonych w uzasadnieniu do projektu budzetu, z 
uwzglednieniem odpowiednich pozycji zestawienia str. 464 - 472 projektu. W 
szczegolnoSci analizq winny zostar objete objaSnienia do wydatkow bieiqcych budzetu 
obywatelskiego wskazanych: w Wydziale ~chrony-~rodowiska i Rolnictwa (por. str. 287), 
w Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych (por. str. 311), w Zarzqdzie Zieleni Miejskiej 
(por. str. 329). W odniesieniu do zadali realizowanych w Wydziale Ochrony ~rodowiska i 
Rolnictwa Sklad Orzekajqcy przypomina, i e  Rada Miejska w lodzi  wypelniajqc 
obowiqzek wynikajqcy z art. l l a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierzqt 
(test jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1840), podejmuje corocznie uchwale w sprawie 
programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoici, zatem 
przedmiotowe zadania wyodrebnione w ramach budietu obywatelskiego winny by6 
planowane i wykonywane zgodnie z postanowieniami ww. uchwaly Rady. 

Z wielkoSci ujetych w projekcie budietu Miasta wynika, ze planowane na 2018 rok 
wydatki majqtkowe w wysokoSd 657.638.377 zl sfinansowane zostanq: 
- dochodami majqtkowymi w wysokoici 277.993.792 zl, (w tym: dochodami ze sprzedazy 
majqtku w kwocie 124.018.268 zl, dochodami ze Srodkdw budzetu UE w wysokoici 
145.766.203 zl) 
- nadwyzkq dochodow biezqcych nad wydatkami bieiqcymi (nadwyzkq operacyjnq) w 
wysokoici 280.827.060 zl; 
- przychodami w wysokoSci 98.817.525 zl (z tego: kredytem zaciqganym na rynku 
krajowym w wysokoici 29.828.692 zl; kredytem zaciqganym na rynku zagranicznym 
wysokodci 50.000.000 zl ,pozyczkami z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i 
Gospodarki Wodnej wysokoSci 3.032.751 zl; wolnymi Srodkami z /at ubieglych w 
wysokoici 15.956.082 zl. 
Z powyiszego wynika, i e  planowane dochody majqtkowe, w tym dotacje z budzetu Unii 
Europejskiej oraz nadwyzka operacyjna budzetu w najwiekszym stopniu wplynq na 
uksztaltowanie sie wysokoSci wydatkow majqtkowych zalozonych w projekcie budzetu 
na 2018 rok, stanowiq bowiem 84,97% ir6del ich finansowania. W ramach wydatkow 
majqtkowych na przedsiewziecia ujete w wieloletniej prognozie finansowej Miasta planuje 
sie przeznaczyr w roku 2018 kwote 564.771.925 zl. W pozostalej czeici, tj. w kwocie 
92.866.452 zl, wydatki majqtkowe zaplanowano na realizacje zadari jednorocznych, w tym 
miedzy innymi na: zadania realizowane w ramach budietu obywatelskiego w wysokoici 
25.203.102 zl, rezerwy celowe na wydatki majqtkowe (lqcznie z rezerwq dotyczqca 
budzetu obywatelskiego) w wysokoici 27.452.906 zl. 

Z przedstawionego projektu budzetu Miasta na 2018 wynika, ze na splate zaciqgnietych 
w latach ubieglych zobowiqzan z tytulu poiyczek, kredytow, wyemitowanych obligacji 
wraz z wydatkami na odsetki i dyskonto (0. z pominieciem wylqczeh, przyjetych dla 
wyliczania wskainikdw, o ktorych mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych) 
planuje siq przeznaczyr Srodki w lqcznej wysokoici 366.371.308 zl, w tym: wydatki 
zwiqzane z obslugq dtugu zaplanowano w wysokoSci 111.500.000 zl, rozchody (spiata 
rat kapitaiowych oraz wykup obligacji) na kwote 254.871.308 zl. Wskainik obciqienia 
budzetu splatq dlugu planowany jest na poziomie 9,22% - natomiast przy uwzglednieniu 
wyl;lczeh ustawowych wynikajqcych z art. 243 ustawy - wskainik ten uksztaltuje sie na 
poziomie 9,06 %, przy wskainiku maksymalnym 10,79 %. Splata zaciqgnietego w latach 
poprzednich dlugu Miasta ujeta w rozchodach budietu, zaplanowana zostala ze Srodkow 
pochodzqcych wylqcznie z przychodow zwrotnych tj. kredytow. Sklad Orzekajqcy 
zauwaza, ze z treSci projektu budietu Miasta na 2018 rok wynika -podobnie jak z 
projektu budzetu na 201 7 rok - iz lqczna kwota planowanych do zaciqgniecia w 2018 
roku przychodow zwrotnych z tytulu kredytow i pozyczek, jest wyzsza od zaplanowanej 
wysokoici splat rat kapitalowych oraz wykupu obligacji - co w konsekwencji prowadzi 
do zwiekszenia kwoty dlugu. 



Majqc powyzsze na wzgledzie oraz uwagi poczynione w opinii Skladu Orzekajqcego 
nr 1/202/17 z dnia 15 grudnia 2017 roku, Sklad zauwaza, ze decyzje organow Miasta 
dotyczqce poziomu zaciqganych zobowiqzan, ktore wplywajq na poziom dlugu - winny 
zostad poprzedzone dodatkowa analizq w zakresie wskazanym ww. uchwale oraz SciSle 
powiqzane z biezqcq ocenq sytuacji finansowej Miasta, z uwzglednieniem skutkow dla 
budzetow lat nastepnych, w celu zachowania regul fiskalnych wynikajqcych z ustawy o 
finansach publicznych. Sklad Orzekajqcy zauwaza takze, ze przyjete w projekcie budzetu 
Miasta na 2018 rok zalozenia finansowe wymagajq bardzo konsekwentnych dzialan w 
celu pelnej realizacji zaplanowanych dochodow (biezqcych i majqtkowych) oraz 
szczegolnej dyscypliny w ponoszeniu wydatkow. 

Opinie Skladu Orzekajqcego o projekcie budzetu Miasta lodz i  sformulowanq w niniejszej 
uchwale Prezydent Miasta lodzi  jest obowiqzany przedstawid, przed uchwaleniem 
budzetu Radzie Miejskiej w lodzi, stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy o finansach 
pu blicznych. 

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


