
Uchwala nr I /I66 /2015 

Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi 

z dnia 9 paidziernika 2015 roku 

w sprawie opinii dotyczqcej informacji z przebiegu wykonania 

budietu Miasta todzi za I polrocze 2015 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. 2012r., poz. 1113 ze zm.) 

Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w lodzi: 

1. Ewa ~p ionek  przewodniczqcy 
2. Iwona Kopczyliska czlonek 
3. Anna Kaimierczak czlonek 

uchwala co nastqpuje: 

Opiniuje pozytywnie z istotnymi uwagami zawartymi w uzasadnieniu informacje z 
przebiegu wykonania budzetu Miasta lodzi za I p6trocze 2015 roku. 

Uzasadnienie 

Sklad Orzekajqcy rozpatrzyl przedlozonq przez Prezydenta Miasta lodzi informacje z 
przebiegu wykonania budietu za I p6trocze 2015 roku biorqc pod uwage nastepujqce 
dokumenty: 

przedlozonq przez Prezydenta Miasta lodzi informacje opisowq z przebiegu 
wykonania budietu Miasta za I p6lrocze 2015 r., 

uchwale Rady Miejskiej w lodzi w sprawie uchwalenia budzetu na 2015 rok wraz 
z uchwalami i zarzqdzeniami dokonujqcymi zmian budzetu i w budzecie 
podejmowanymi w I p6lroczu, ktore zostaty przekazane do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w lodzi, 

sprawozdania sporzqdzone na podstawie rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 
16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczoSci budzetowej (Dz. U. z 2014 
r.,poz.l19) oraz rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 4 marca 2010 roku w 
sprawie sprawozdali jednostek sektora finans6w publicznych w zakresie operacji 
finansowych (Dz.U. Nr 43 poz. 247, Dz.U. z 2013 r., poz. 1344), 

informacje o ksztakowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej, o ktorej mowa 
w art.226 ustawy o finansach publicznych. 

W wyniku analizy powyzszych materialow sprawozdawczych oraz dokument6w 
pozostajqcych w rejestrach Izby, Sklad Orzekajqcy ustalit, ze przedlozone sprawozdania 
statystyczne i sprawozdanie opisowe nie budzq zastrzezen z formalnego punktu 
widzenia, wielkogci planu dochodow i wydatk6w budzetowych oraz przychod6w i 



rozchodow Miasta todzi zawarte w informacji opisowej i w sprawozdaniach 
statystycznych sq zgodne z kwotami, ktore zostaly uchwalone w budzecie. Zakres i 
forma informacji o przebiegu wykonania budzetu za I p6lrocze odpowiada - co do zasady 
- szczegolowo~ci ustalonej przez organ stanowiqcy w uchwale nr LXXXIX/1547/10 z dnia 
9 czerwca 2010 roku. 

Stosownie do wymog6w wynikajqcych z art.266 ust.1 ustawy o finansach publicznych, 
organ wykonawczy przedlozyl Izbie informacjq o ksztaltowaniu sie wieloletniej prognozy 
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsiewzied, o kt6rych mowa w art.226 ust.3 
ustawy. Przedlozona informacja zostala opracowana zgodnie z obwiqzujqcymi przepisami 
i odpowiada szczegolowoSci wynikajqcej z podjetej uchwaly organu stanowiqcego. 

Jak wynika z przedlozonych dokument6w dochody og6lem Miasta todzi na koniec okresu 
sprawozdawczego zostaly wykonane w 48,3% planu (dochody bieiqce zrealizowano na 
poziomie 5296, natomiast dochody majqtkowe wykonane zostaly w 31,8 % planu 
rocznego). Wydatki ogolem budzetu zrealizowano na poziomie 41,3% planu rocznego 
(wydatki biezqce wykonano w 51,2 % planu). W wyniku realizacji dochodow i wydatk6w 
biezqcych na koniec okresu sprawozdawczego budzet Miasta zamknql sie nadwyzkq 
operacyjnq w wysokoSci 134.380.549,2 z+, co stanowi 64,1 % planu, dochody z tytulu 
sprzedazy majqtku zrealizowano w wysokoSci 51.445.884,07 zl, tj. w 36,8 O/O planu. 

W ocenie Skladu stopien wykonania wplyw6w z oplaty za korzystanie z transportu 
(34% planu),dochodow realizowanych przez Straz Miejskq (25,7%planu) oraz dochodow 
ze sprzedazy skladnik6w majqtkowych, winien stanowid podstawe do przeprowadzenia 
powt6rnej analizy wysokoSci dochodow planowanych z tych irodel w roku biezqcym. 
Sklad Orzekajqcy formulujqc niniejszq opinie, uwzglednil dodatkowe wyjaSnienia 
przedtozone Izbie w dniu 7 paidziernika biezqcego roku przez Skarbnika Miasta (pismo 
Nr DPF Bd VI.3251.17.2015) zwiqzane z ujawnionymi w sprawozdaniu Rb 28s 
wydatkami poniesionymi w $2910, $4570, $4580, $6660. Z wyjainieh wynika, ze w 
zakresie wskazanych pozycji wydatkow, realizowanych przez jednostki organizacyjne 
Miasta, Wydzial Budietu Miasta przeprowadzil analize pod kqtem naruszenia dyscypliny 
finansow pu blicznych. 

W wyniku wprowadzonych, w pierwszym polroczu biezqcego roku zmian w budzecie 
Miasta, wydatki majqtkowe ustalone zostaly na poziomie 1.332.651.588 zl. W okresie 
sprawozdawczym plan wydatk6w majqtkowych zostal zwiekszony w stosunku do planu 
pierwotnego per saldo o 31.897.942 zl. Wydatki na przedsiewziecia majqtkowe ujete w 
wieloletniej prognozie finansowej zmniejszono o 77.023.788 zl, natomiast plan wydatkow 
dotyczqcy zadali jednorocznych w sposob istotny zwiekszono - z poziomu 126.386.710 zl 
do 235.308.440 zl - tj. o 108.921.730 zl. W zakresie przedsiewzied: Rewitalizacja EC 1 , 
Wezel Multimodalny przy Dworcu l d d i  Fabryczna, realizowanych przy udziale Srodk6w z 
budzetu UE wraz ze zmniejszeniem limitow wydatk6w na 2015 rok przedluiono okres ich 
realizacji i ustalono limity wydatk6w w latach 2016-2017. Z danych wykazanych w 
sprawozdaniach wynika, ze wykonanie wydatkow majqtkowych przewidzianych w 
wieloletniej prognozie finansowej osiqgnqlo poziom 22,6 % planu, natomiast wydatki na 
inwestycje jednoroczne zrealizowano w 6,4% planu. W informacji zawarto wyjainienia 
dotyczqce poziomu wykonania wydatkow majqtkowych za okres I polrocza. Analiza 
informacji zawartych w przedloionych Izbie dokumentach wskazuje, ze stopieri realizacji 
inwestycji jest zroznicowany, nadto z opisu wynika, ze niekt6re z zadah nie bedq 
wykonane np. ,!Edukacyjne Wrota Regionu t6dzkiegoW. W ocenie Skladu Orzekajqcego, 
istotna kwestia dla finansow Miasta, staje sie prawidtowe wykonanie i rozliczenie w roku 
20 15 przedsiewzied pn. Rozbudowa i modernizacja trasy tram waju w relacji Wschdd 
Zachdd, Wezel Multimodalny przy Dworcu l d d i  Fabryczna - zgodnie z przyjetym 
harmonogramem - w celu pozyskania zaplanowanego poziomu ich dofinansowania 
Srodkami z budzetu UE. Powvisze prowadzi do wniosku, ze zar6wno proces ~lanowania, 
jak i realizacii zadah maiatkow~ch wvmaga biezacego monitorowania. 

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30 czerwca biezqcego roku, przychody z tytulu: 
prywatyzacji zrealizowano w kwocie 120.000 zl, pozyczki z NFOS~GW w wysokoSci 
1.033.754,28 zl. Ponadto, w przychodach wykazano stan wolnych Srodk6w jako 



nadwyzki Srodkow pienieznych na rachunku biezqcym budzetu wynikajqcy z rozliczeri 
pozyczek i kredyt6w z lat ubiegtych w wysokoSci 215.943.439,02 z l  ( z tego Srodki 
zaangazowane w finansowanie budzetu 201 5 roku zamykajq sie kwotq 159.837.209 zl) . 
W pierwszym p6troczu wykupiono obligacje oraz dokonano sptaty rat kredytow, poiyczek 
w lqcznej kwocie 68.150.153,12 zl  - co stanowi 34,4% planu. Udzielono poiyczek 
samodzielnym zespolom opieki zdrowotnej w wysokoSci 184.000 zt, tj. 100% planu. 

Jak wynika z danych zawartych w sprawozdaniu statystycznym Rb Z (o stanie 
zobowiqzari wg tytuldw dluinych) zadluzenie Miasta lodzi z tytulu zaciqgnietych na 
koniec okresu sprawozdawczego kredyt6w i pozyczek, wyemitowanych obligacji 
osiqgnelo 2.589.548.744,81 zl. Wykazane zobowiqzania wymagalne powstate w 
Zarzqdzie Zieleni Miejskich zamknety sie kwotq 23.065,86 zC i jak wynika z dodatkowych 
wyjaSnieri (pismo Skarbnika Miasta z dnia 7 paidziernika br. ) zobowiqzania te dotyczq 
sprawy, kt6ra jest przedmiotem sporu sqdowego . tqczne zadtuienia Miasta na dzieri 30 
czerwca 2014 r. wynikajqce ze sprawozdania Rb Z zamknelo sie w wysokoici 
2.589.571.810,67 zl, zatem w stosunku do planowanych dochodow budzetu 2015 roku 
zadluzenie osiqgneto poziom 67.8 %. Skutkiem zaplanowania w roku biezqcym i latach 
poprzednich wysokiego poziomu wydatk6w majqtkowych - dla finansowania ktorych 
niezbedne byty i bedq przychody zwrotne - oraz wobec przyjecia przez Miasto zalozenia, 
ze splata zobowiqzari z tytutu pozyczek i kredytciw, jak rowniez wykup obligacji, zostaly 
odlozone w czasie - jest tendencja rosnqca poziomu dtugu. Kwota dtugu Miasta, na 
koniec 2015 roku w odniesieniu do planowanych (prognozowanych) dochod6w osiqgnie 
poziom 76,4%, natomiast w roku 2016 wzroSnie do 87,6 %. W wieloletniej prognozie 
finansowej Miasta przyjeto zatoienie, ze planowane do sptaty zobowiqzania 
dtugoterminowe sfinansowane zostanq: w roku 2015 przychodami z tytulu planowanych 
do wyemitowania obligacji oraz wolnych Srodk6w; w roku 2016 przychodami z tytulu 
wolnych Srodk6w oraz przychodami zwrotnymi; w roku 2017 nadwyzki budzetowej, 
przychodami z tytutu wolnych Srodkow oraz przychodami zwrotnymi, w roku 2018 
nadwyzki budietowej przychodami z tytulu wolnych srod kow, od roku 2019 splata 
zobowiqzari zaliczanych do dtugu bedzie finansowana z nadwyiki dochodow nad 
wydatkami budzetowymi (nadwyiki budzetowej), kt6t-a powstanie de facto z nadwyiki 
operacyj nej (rozumianej jako rdinica miedzy dochodami bieiqcymi, a wydatkami 
biezqcymi). Ponadto, z przedtozonej prognozy wynika, ie od roku 2018 nie planuje sie 
zaciqgania przez Miasto zobowiqzari dtugoterminowych zaliczanych do dlugu. 

Oceniajqc spelnienie w latach 2015-2040 zasad zawartych w art. 242 i 243 ustawy o 
finansach publicznych, Sktad Orzekajqcy uwzglednit dane wynikajqce z wieloletniej 
prognozy finansowej Miasta todzi, w tym prognozy kwoty dlugu, znajdujqce sie w 
rejestrach Izby na dzieri 30 czerwca 2015 roku. 

Jak wynika z wielkoSci przyjetych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta, w latach 
2015-2040 zachowana zostanie zasada okreSlona w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku, bowiem w kazdym roku objetym prognozq, zaplanowano nadwyzki 
operacyjne budzetu. Zaplanowana na koniec czerwca biezqcego roku nadwyzka 
operacyjna zamykala sie kwotq 209.718.187 zl, w nastepnych latach objetych prognozq 
zalozono tendencjq rosnqcq tej nadwyzki. 

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 splaty dlugu ustalany jako irednia arytmetyczna relacji z 
trzech poprzedzajqcych lat: dochodow bieiqcych powiekszonych o dochody ze sprzedazy 
majqtku oraz pomniejszonych o wydatki bielqce do dochodow ogotem budietu tej 
jednostki. 

Ustalony w prognozie Miasta montaz finansowy zaklada, ze w latach 2015-2016 Srodki 
uzyskane z tytulu nadwyzek operacyjnych oraz dochodow ze sprzedazy majqtku 
przeznaczone zostanq wylqcznie na finansowanie wydatk6w majqtkowych. Poczqwszy od 
roku 2017 Srodki z nadwyzek operacyjnych stanowit bedq podstawowe ir6dto splaty 
dlugu Miasta. Zdaniem Sktadu wskainiki jednoroczne ustalane na podstawie art. 243 - 
stanowiqce podstawe do wyliczenia dopuszczalnego maksymalnego wskainika obciqzenia 



budietu sptatq dtugu - wynikajqce z prognozy Miasta od roku 2016 zalozono na wysokim 
poziomie. Przy powyzszym Sklad Orzekajqcy odnotowuje, ze na wysokoid wskainika 
jednorocznego ustalonego w latach 2015-2016, w sposob istotny wplywa wielkoid 
dochodow ze sprzedazy majqtku planowanych do uzyskania odpowiednio w kwocie 
139,7 mln zl oraz 140 mln zl (przy czym wielkoX ta w roku 2016 obejmuje rdwniei 
dochody z tytulu leasingu nieruchomoici, ktbre uprzednio planowane byly w budzetach 
w latach 2014 i 2015). W konsekwencji przyjetego w prognozie montazu finansowego 
uzyskanie zakladanego poziomu nadwyzek operacyjnych oraz dochodow ze sprzedazy 
majqtku jest niezbedne dla wykonania w latach 2015-2016 planowanych wydatkow 
majqtkowych, jak rdwniez determinuje w latach przyszlych mozliwoid splaty zaciqganego 
dlugu. Miasto wprawdzie wykazalo w prognozie, ze obciqzenie budzetu splatq dlugu 
uksztaltuje siq ponizej wskainika maksymalnego ustalonego dla danego roku, jednakze 
w latach 2020- 2021 relacja okreilona w art. 243 ustawy o finansach publicznych 
zostanie spelniona przy uwzglednieniu wylqczen ustawowych. Ponadto, Sklad Orzekajqcy 
podkreila, ze w latach 2020 - 2022 wskainik obciqzenia budietu splatq dlugu 
ksztaltowad sie bedzie na bardzo wysokim poziomie - przy uwzglednieniu wylqczen, o 
ktorych mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. W ocenie Skladu 
Orzekajqcego, ustalona w wieloletniej prognozie finansowej Miasta mozliwoid splaty 
dlugu w latach 2016 - 2022 obciazona jest duzvm ryzykiem, bowiem w celu splaty 
zalozonego dlugu Miasta i spelnienia reguly wynikajqcej z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych, niezbedne jest pelne wykonanie zalozonych w prognozie wielkoici przede 
wszystkim nadwyzek operacyjnych i dochodow ze sprzedazy majqtku. 

Majqc powyzsze na wzgledzie, Sklad Orzekajqcy podkreila, ze decyzje organu 
wykonawczego dotyczqce zaciqgania zobowiqzan powinny zostad ic i i le  powiqzane z 
biezqcq ocenq sytuacji finansowej Miasta. W podsumowaniu opinii Sklad Orzekajqcy 
przypomina o koniecznoici biezqcego monitorowania wykonania budzetu 2015 roku i 
analizy wplywu tego wykonania na zalozenia przyjqte w wieloletniej prognozie finansowej 
Miasta. 

Sklad Orzekajqcy zauwaza, ze wielokrotnie w swoich opiniach wskazywal obszary ryzyka 
zwiqzane z realizacjq przyjetych zalozen wieloletniej prognozy finansowej Miasta. Na 
marginesie niniejszej opinii Sklad Orzekajqcy wskazuje, ze kryterium realistycznoici 
wieloletniej prognozy finansowej jest kierowane w pierwszej kolejnoici do organow 
jednostki samorzqdu terytorialnego, zatem to organy Miasta (stanowiqcy i wykonawczy), 
w wyniku podjqtych decyzji ksztaltujq sytuacje finansowq jednostki samorzqdu 
terytorialnego. 

Niniejsza opinia oparta jest wylqcznie na wynikach analizy przedlozonych przez 
Prezydenta Miasta lodzi  dokumentow i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspektow 
przebiegu wykonywania budzetu. Nie moze byd zatem uwazana za rownoznacznq z 
wszechstronnq ocenq prawidlowoici przebiegu wykonania budzetu w I polroczu 2015 
roku. 

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


