
Uchwata Nr 1/61/2016 
Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta todzi z wykonania 

budietu za 2015 rok 

Na podstawie art.13 pkt 5 w zwiqzku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paidziernika 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., 
poz. 1113 ze zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania Prezydenta Miasta lodzi  z 
wykonania budzetu za 2015 rok, Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w lodzi:  

1.Ewa spionek 
2.Iwona Kopczyhska 
3.Anna Kaimierczak 

przewodniczqcy 
czlonek 
czlonek 

uchwala, co nastqpuje: 

Opiniuje pozvtvwnie z istotnvmi z uwasami zawartvmi w uzasadnieniu sprawozdanie z 
wykonania budzetu Miasta lodz i  za 2015 rok. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z obowiqzkiem wynikajqcym z art. 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) 
Prezydent Miasta lodzi  przedtozyl Regionalnej Izbie Obrachunkowej w lodzi  
sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Miasta lodzi  za 2015 rok. 

Sklad Orzekajqcy rozpatrzyl przedlozone sprawozdanie z wykonania budzetu 
Miasta lodzi  za 2015 rok biorqc pod uwage nastepujqce dokumenty: 

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu Miasta lodz i  za 2015 rok, wraz z 
informacjq o stopniu realizacji przedsiewziet wieloletnich wraz z korektq, 

2. Uchwale Rady Miejskiej w lodzi  w sprawie uchwalenia budzetu na 2015 rok wraz 
z uchwalami i zarzqdzeniami organow Miasta dokonujqcymi zmian budzetu i w 
budzecie podejmowanymi w roku budzetowym, ktore zostaly przekazane do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w lodzi, 

3. Sprawozdania sporzqdzone na podstawie rozporzqdzenia Ministra Finansow z 
dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczoici budzetowej (Dz.U. z 
2014 roku poz.119) oraz rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010 
roku w sprawie sprawozdan jednostek sektora finansow publicznych w zakresie 
operacji finansowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1773) wraz z korektq. 

Nadto, Sklad Orzekajqcy rozpatrzyl informacje o stanie mienia komunalnego zalqczonq 
do sprawozdania z wykonania budzetu Miasta za 2015 rok. 

W wyniku oceny wskazanych dokumentow pod kqtem poprawnoici 
formalno - rachunkowej oraz zgodnoSci z prawem, Sklad Orzekajqcy stwierdzil, ze 
przedlozone sprawozdania statystyczne wraz z korektami, sporzqdzone zostaly zgodnie z 



wymogami okreSlonymi rozporzqdzeniami Ministra Finansbw i zgodne sq w zakresie 
planu z uchwalq budzetowq po zmianach. Dane liczbowe zawarte w czeSci opisowej 
sprawozdania wynikajq - co do zasady - ze sprawozdah statystycznych. Sklad 
Orzekajqcy formulujqc niniejszq opinie, uwzglednit dodatkowe wyjaSnienia przedloione 
Izbie w dniu 20 kwietnia biezqcego roku przez Skarbnika Miasta (pisma Nr DPF Bd 
VI.3251.4.2016) zwiqzane z ujawnionymi w sprawozdaniu Rb 28s wydatkami 
poniesionymi w $2910, $ 4560, $4570, $4580, $6660. Z wyjaSnieh wynika, ze w zakresie 
wskazanych pozycji wydatkbw, realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta, 
Wydzial Budzetu Miasta przeprowadzil analizq pod kqtem naruszenia dyscypliny finansow 
pu blicznych. 

Prognozowane dochody Miasta zostaly wykonane w kwocie 3.841.403.448,09 zl - co 
stanowi 99,7O/0 planu ustalonego przez Radq, wydatki zaS zrealizowano w kwocie 
3.997.451.848,33 zl, czyli na poziomie 93,9O/0 ustalonego planu. Dochody biezqce 
wykonano w wysokoSci 3.172.831.537,13 zt, tj. w 100,5°/~ planu, a wydatki biezqce w 
kwocie 2.893.059.593,95 zl, tj. 98,2O/0 planu. 

Dochody biezqce wykonane zostaly na poziomie wyzszym od wydatkdw biezqcych, co 
oznacza, ze zachowana zostala regula zawarta w art. 242 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Planowana na koniec 2014 r. nadwyzka 
operacyjna (rozumiana jako rbznica miedzy dochodami biezqcymi, a wydatkami 
biezqcymi) w wysokoici 210.304.814 zl, wykonana zostala w kwocie 279.771.943,18 zl 
- zatem o 69.467.129,18 zl wiekszej od zalozonej - osiqgajqc poziom 133 010 planu. 

Dochody majqtkowe w 2015 roku zrealizowano w wysokoici 668.571.910,96 zl (tj. 
96,2 010 planu), w tym dochody: ze sprzedazy majqtku w wysokoSci 139.768.549,25 
zl(tj.lOOO/~planu), pochodzqce ze Srodkow UE w kwocie 499.005.905,23 (tj. 94,2O/0 
planu). Wydatki majqtkowe - lqcznie z wydatkami niewygasajqcymi w kwocie 
21.022.1 18  zl - wykonano w wysokoSci 1.104.392.254,38 zl (tj. 84,4O/' planu), w tym: 
na zadania realizowane przy udziale Srodk6w z budzetu UE poniesione wydatki zamknely 
sie w kwocie 668.485.993,97 zl - co stanowi 90,5O/0 planu. Z danych zawartych w 
informacji o stopniu realizacji przedsiewzieC wieloletnich wynika, i e  na ich realizacje 
poniesiono wydatki biezqce w wysokoici 546.843.744 zl (tj. 96,2O/0 planu) oraz wydatki 
majqtkowe w wysokoSci 927.257.668 zl (tj. 85,8 O/O planu). W trakcie 2015 roku, plan 
wydatk6w na przedsiqwziecia majqtkowe ujete w wieloletniej prognozie finansowej 
zmniejszono o 94.147.632 zl, w tym na przedsiewziecia realizowane przy udziale 
Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych kwota 
zmniejszenia planu to 77.454.282 zl. Wydatki na przedsiewziecia majqtkowe z udzialem 
Srodkow z budzetu UE wykonano w 90,5°/~ planu. W zakresie przedsiqwziek Rewitalizacja 
EC 1 , Wezel Multimodalny przy Dworcu Lbdi Fabryczna , stopieh realizacji finansowej 
tych zadah na koniec okresu sprawozdawczego wynosil odpowiednio 74,25O/0 oraz 
85,48%. W roku ubieglym nastqpilo otwarcie rozbudowanej i zmodernizowanej trasy 
W-z.  

Budzet zamknql deficytem w wysoko5ci 156.048.400,24 zl, tj. w wielkoSci niiszej od 
planowanej o 247.394.312,76 zl. W 2015 roku Miasto zaciqgnelo zobowiqzania 
dlugoterminowe w formie kredytow na rynkach zagranicznych, pozyczek z 
Wojewbdzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej, 
wyemitowanych obligacji, w lqcznej wysokoSci 412.286.926,44 zl oraz uzyskalo 
przychody z tytutu prywatyzacji w wysokoSci 154.500 zl. W ramach zaplanowanych 
rozchodow budzetu dokonano splaty dlugu w kwocie 210.860.546,78 zl. 

Zadluzenie Miasta lodzi  wykazane w sprawozdaniu statystycznym Rb - Z (o stanie 
zobowiqzari wg tytuMw dluznych oraz poreczeri i gwarancji ) z tytulu zaciqgnietych 
kredytow, pozyczek oraz wyemitowanych obligacji osiaanelo w uieciu historvcznvm 
naiwvzsza wiel koSC 2,859.698.047.33 zl ( w ~ordwnaniu do analoaiczneuo okresu roku 
ubiealeao dlua Miasta wzrdsl o 201,330.227.76 zl ti.0 7,6% 1. W ramach kwoty dlugu 
zobowiqzania zaciqgniete na realizacje programow i projektow lub zadah finansowanych 
z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych zamknely sie kwotq 347.221.304,55 zl. Z kwoty tej  zobowiqzania w 



wysokoSci 241.020.145,15 zl  dotyczq wsp6tfinansowania projektbw (wkladu wlasnego 
Miasta ), natomiast na finansowanie wydatkow objqtych refundacjq Srodkami z budzetu 
UE zaciqgniete zobowiqzania zamknqly sie w kwocie 106.201.159,4 zl. Na dzieri 31  
grudnia 2015 roku nie wystqpily zobowiqzania wymagalne w jednostkach budietowych. 
Dlug Miasta w odniesieniu do wykonanych dochodow osiqgnql wysoki poziom 74,4 O/O - 
wprawdzie wskainik ten jest nizszy od osiqgnietego na koniec 2014 roku ( 78,3% ), ale 
jedynie wskutek osiqgniecia w 2015 roku wyzszego poziomu dochoddw. Sklad 
Orzekalacv zauwaia, ze wielokrotnie w swoich o~ in iach  wskazvwal obszarv rvzvka, 
zwiazane z obciaieniem budiet6w lat naste~nvch s ~ l a t a  dluqu. 

Majqc na wzgledzie poziom dlugu Miasta na koniec 2015 roku, Sklad ponownie poddaje 
pod rozwage przeprowadzenie dodatkowej analizy w zakresie sytuacji finansowej 
wystepujqcej w podmiotach, w kt6rych Miasto posiada udzialy (np. spdlki), w 
kontekicie je j  wplywu na stan finansow Miasta. Przy powyzszym Sklad Orzekajqcy 
odnotowuje, ze w roku ubieglym na doplaty do sp6lek Miasto wydatkowalo 
39.421.130,54 zl, z kwoty tej na doplaty do sp6lki z 0.0. ,,Port Lotniczy 1 o d i  im. 
Wladyslawa Reymonta" stanowiqcych sfinansowanie - w czeSci przypadajqcej do 
pokrycia przez Miasto - straty bilansowej Sp6lki za lata 2012 i 2013 oraz czeSci straty 
za 2014 r., dokonano wydatkow w wysokoSci 36.427.767 zl, w roku biezqcym wydatki 
z tego tytulu sq rowniez zaplanowane. Ponadto w ramach przedsiewzied majqtkowych 
ujetych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta w 2015 roku zrealizowano wydatki 
zwiqzane z wniesieniem przez Miasto wkladu pienieznego na podwyiszenie kapitalu 
zakladowego oraz objecia udzialow w sp6lkach w wysokoSci 32.649.532 zl, wydatki z 
tego tytuly planowane sq  takze w latach 2016-2030. 

Sklad Orzekajqcy wskazuje, i e  wykonanie budzetu 2015 roku jest SciSle powiqzane z 
realizacjq zaloieri przyjetych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta , bowiem 
maksymalny pulap obciqzenia budietu splatq dlugu w danym roku zalezny jest wprost 
od wykonania nadwyiek operacyjnych oraz uzyskania dochoddw ze sprzedaiy majqtku - 
wielkogci te determinujq wysokoSC wskainikow jednorocznych z lat n-3 ,n-2 oraz 
stanowiq podstawe do ustalenia wskainika maksymalnego (por. reguie art. 243 
ustawy o finansach publicznych). Zatem regula wynikajqca z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych wprowadza zasadq uwzgledniania danych z wykonania budietow lat 
poprzednich przy obliczaniu dopuszczalnego wskainika zadluienia dla danego roku, co 
prowadzi w konsekwencji do ustalenia dla danej jednostki samorzqdu terytorialnego 
indywidualnego dopuszczalnego wskainika obciqienia budzetu splatq dlugu. Z 
przedlozonych sprawozdan wynika, ze wskainik jednoroczny zakladany na koniec 
trzeciego kwartalu 2015 roku na poziomie 0,0949 (9,49%) wykonany zostal na poziomie 
wyzszym, tj. 0,1092 (10,92O/o). 

Sklad Orzekaiacv ~onown ie  ~odkresla- mala-c na wzaledzie obszarv rvzvka zwia-zane ze 
s ~ l a t a  tak wvsokiego dluau Miasta - ze decvzie o zaciaanieciu dalszvch zobowiazari w 
zakresie ~rzvchodow zwrotnvch, iak i wydatkow, winnv zostad SciSle powiazane z bieza-cq 
ocena svtuacli finansowel Miasta. Zdaniem Skladu Orzekaiaceao ~odeimowanie 
pow~zszvch dzialari Drzez oraanv Miasta jest konieczne, w celu za~ewnienia 
mozliwoSci uchwalania budiet6w w latach naste~nvch zaodnie z obowiazufa~cvm prawem. 

Stanowisko sformulowane wyzej znajduje rbwniez potwierdzenie w opinii Skladu 
Orzekajqcego dotyczqcej prognozy dlugu Miasta (por. Uchwala Nr 1/22/2016 z dnia 4 
lutego 2016 roku). Z opinii tej  wynika, ze w latach 2020 - 2022 wskainik obciqzenia 
budzetu splatq dlugu uksztaltuje sie na bardzo wysokim poziomie , r6wniez przy 
uwzglednieniu przepisu wynikajqcego z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. 
Ponadto mozliwoSd splaty dlugu w latach 2019 - 2022 obciqiona jest du ivm ryzvkiem, 
bowiem wymaga osiqgniecia zaloionych w prognozie wskainik6w jednorocznych. 

Zdaniem Skladu Orzekajqcego najistotniejszymi elementami prognozy finansowej 
Miasta, w latach przyszlych , bedq prawidlowo opracowane harmonogramy finansowania 
przedsiewzied majqtkowych ( z uwzglednieniem zaciqgnietych jak i planowanych do 
zaciqgniecia zobowiqzari). Zaloienia przyjqte przy opracowywaniu ewentualnych zmian 



prognozy Miasta, w ocenie Skladu, uwzgledniak winny miedzy innymi fakt, ze w latach 
2017-2022 wskainik obciqzenia budzetu splatq dlugu oscyluje w granicach wskainika 
maksymalnego, a kwota dlugu zaloiona w obowiqzujqcej prognozie osiqgnela poziom, 
kt6t-y nie powinien ulegad zwiekszaniu. Ponadto, na zachowanie reguly wynikajqcej z art. 
243 ustawy o finansach publicznych, moze mied r6wniez wplyw wysokoSd dochodow 
przewidywanych do uzyskania przez Miasto w latach 2016-2022. W opracowywanej 
prognozie, winny zostad ocenione skutki, wynikajqce z planowanej formy finansowania 
projektow realizowanych przy udziale Srodkow z budzetu UE (realizujqc projekt 
beneticjen t otrzyma dochody w wysokoici rd wnej prze widzian ym zaliczkom , natomiast 
dochody z refundacji wplynq po zakohczeniu projektu, zatem w tej czeici zachodzit 
bedzie koniecznoit. finanso wania wydatkdw ze irodkdw wlasnych). W ocenie S klad u w 
celu zapewnienia prawidlowej gospodarki finansowej Miasta i ograniczenia ryzyka 
zwiqzanego ze splatq dlugu, opracowane harmonogramy finansowania przedsiewzied 
majqtkowych, ktore znajdq swoje odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej 
Miasta, w czasie ich realizacji nie powinny podlegat istotnym zmianom. 

Niniejsza opinia oparta jest wylqcznie na wynikach analizy przedloionych przez 
Prezydenta Miasta todzi dokumentow i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspektow 
wykonywania budzetu. Nie moze by6 zatem uwazana za rownoznacznq z wszechstronnq 
ocenq prawidlowoSci przebiegu wykonania budzetu w roku 2015. 

Sklad Orzekajqcy w podjetej uchwale nie dokonal oceny celowoSci ani gospodarnogci w 
zakresie wykonywania zadah wlasnych Miasta . Ocena w tym zakresie - stosownie do 
obowiqzujqcych przepisow - naleiy do wlaSciwoSci Rady 

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


