
Uchwala Nr 1/229/2015 
z dnia 15 grudnia 2015 roku 

Skladu Orzekajctcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w t.odzi w sprawie opinii 
dotyczil,cej projektu budzetu Miasta t.odzi na 2016 rok 

Na podstawie art.13 pkt.3 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku 0 regionalnych 
izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 z pozniejszymi zmianami) Sklad 
Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w t.odzi: 

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

przewodniczqcy 
czlonek 
czlonek 

uchwala, co nast~puje: 

Opiniuje pozytywnie z istotnymi uwagami zawartymi w uzasadnieniu projekt budzetu 
Miasta t.odzi na 2016 rok. 

Uzasad n ien ie 

Sklad Orzekajqcy rozpatrzyl przedloiony przez Prezydenta Miasta t.odzi projekt budietu 
Miasta t.odzi na 2016 rok, jak rowniez dodatkowe informacje przekazane przez 
Skarbnika Miasta w pismie Nr DFP-Bd-II.3020.6.2016 z dnia 2 grudnia 2015 roku. 

Jak wynika z przedloionych izbie dokumentow zaplanowane dochody biezqce Sq wyzsze 
od wydatkow biezqcych 0 251.392.868 zl, zatem planuje si~ osiqgni~cie nadwyiki 
operacyjnej. Tym samym wypelniona zostala zasada okreslona wart. 242 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z 
pozniejszymi zmianami). 

Z wielkosci uj~tych w projekcie budzetu Miasta wynika, ie planowane na 2016 rok 
wydatki majqtkowe w wysokosci 607.412.921 zl sfinansowane zostanq: 
-dochodami majqtkowymi w wysokosci 331.209.793 zl, w tym: dochodami ze sprzedaiy 
majqtku w kwocie 142.621.025 zl, dochodami ze srodkow budzetu UE w wysokosci 
171.072.749 zl 
-nadwyikq dochodow biezqcych nad wydatkami bieiqcymi (nadwyzkq operacyjnq) w 
wysokosci 251.392.868 zl, 
-przychodami z tytulu pozyczek, kredytow wysokosci 3.704.357 zl, 
-przychodami z tytulu wolnych srodkow z lat ubiegtych w wysokosci 21.105.903 zJ. 

Zatem zarowno zrealizowany poziom nadwyzki operacyjnej, jak i dochodow majqtkowych 
decydujq 0 moiliwosci wykonania planowanej wielkosci wydatkow majqtkowych 
zalozonych w projekcie budietu na 2016 rok. 



W ramach wydatk6w majqtkowych na przedsi~wzi~cia uj~te w wieloletniej prognozie 
finansowej Miasta na lata 2016 -2040 planuje si~ przeznaczyc w roku 2016 kwot~ 
458.483.013 z~, w tym mi~dzy innymi na: W~ze~ Multimodalny przy Dworcu t6di: 
Fabryczna oraz Rewitalizacj~ EC 1 ( dla ktorych plZedlutono w roku bietqcym okres 
realizacji) planuje si~ wydatki w wysokosci 105.739.246 z~ , budow~ stadionu przy AI. 
PHsudskiego 80.351.903 z~, wniesienie wk~adu pieni~znego na podwyzszenie kapita~u 
zak~adowego oraz obj~cia udzia~6w w sp6~kach 39.840.470 zJ. W pozosta~ej cz~sci tj. w 
kwocie 148.929.908 z~, wydatki majqtkowe zaplanowano na realizacje zadan 
jednorocznych, w tym mi~dzy innymi na: zadania realizowane w ramach budzetu 
obywatelskiego 31.318.103 z~, rezerwy celowe na inwestycje 28.963.021 z~ . 

Planowane na rok 2016 przychody zamykajq si~ kwotq 230.605.903 z~ , w tym planowane 
przychody zwrotne (kredyty, potyczki ) stanowiq 209.500.000 z~, wolne srodki z lat 
ubieg~ych 21.105.903 z~ . 

Z przedstawionego projektu budzetu Miasta na 2016 wynika , ze na sp~at~ zaciqgni~tych 
w latach ubieg~ych zObowiqzan z tytu~u pozyczek, kredyt6w, wyemitowanych obligacji 
wraz z wydatkami na odsetki I dyskonto (tj. z pomini~ciem wylqczen, plZyj~tych dla 
wyliczania wskainikow, 0 ktorych mowa wart. 243 ustawy 0 finansach pub/icznych) 
przeznacza si~ srodki w ~qcznej wysokosci 308.195.643 z~ , w tym: wydatki zwiqzane z 
obs~ugq d~ugu zaplanowano w wysokosci 102.400.000 z~ , rozchody (splata rat 
kapitalowych oraz wykup ob/igacji) w wysokosci 205.795.643 zJ. Wskai:nik obciqzenia 
budzetu sp~atq d~ugu planowany jest na poziomie 8,77% - natomiast przy uwzgl~dnieniu 
wy~qczen ustawowych wynikajqcych z art. 243 ustawy 0 finansach publicznych 
wy~qczeniu podlega kwota sp~aty kapita~u 171.072.749 z~ ( rowna wielkosci refundacji 
srodkow z budtetu UE) oraz odsetek i dyskonta 12.219.545 z~ - wskai:nik ten ukszta~tuje 
si~ na poziomie 3,55%, przy wskai:niku maksymalnym 11,13 %. 

Sk~ad Orzekaiacy wskazuje, ze z zapis6w projektu budzetu Miasta na 2016 rok wynika, iz 
~aczna kwota planowanych do zaciqgni~cia w 2016 roku przychod6w zwrotnych z tytu~u 
kredyt6w i pozyczek, jest wyzsza od zaplanowanej wysokosci sp~at rat kapita~owych 
oraz wykupu obligacji. 

Majqc powyzsze na wzgl~dzie oraz uwagi poczynione w opinii Sk~adu Orzekajqcego 
nr 1/228/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku, Sk~ad podkresla ze decyzje organ6w Miasta 
dotyczqce poziomu zaciqganych zobowiqzan - winny zostac scisle powiqzane z biezqca 
ocenq sytuacji finansowej Miasta i uwzgl~dniac skutki dla budzet6w lat nast~pnych. 

Sk~ad Orzekajacy wskazuje ze przyj~te w projekcie budzetu Miasta na 2016 rok 
za~ozenia finansowe wymagajq konsekwentnych dzia~an w celu pe~nej realizacji 
zaplanowanych dochod6w oraz szczeg61nej dyscypliny w ponoszeniu wydatk6w. 

Sk~ad Orzekajqcy stwierdzajqc zasadniczq zgodnosc przedstawionego projektu budzetu 
Miasta todzi na 2016 rok zar6wno z wymogami ustawy 0 finansach publicznych, jak i 
przepisami prawa materialnego normujqcego poszczeg61ne dziedziny dzia~alnosci jednostki 
samorzqdu terytorialnego, majqc na wzgl~dzie poczynione wyzej uwagi, postanowH 
sformu~owac opini~ zawartq w sentencji niniejszej uchwa~. 

Opini~ Sk~adu Orzekajqcego 0 projekcie budzetu Miasta todzi sformu~owanq w 
niniejszej uchwale Prezydent Miasta todzi jest obowiqzany przedstawic, przed 
uchwaleniem budzetu Radzie, stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku 0 finansach publicznych. 

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale s~uzy odwo~anie do pe~nego sk~adu Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od dnia dor~czenia uchwaJy. 
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