
Uchwala Nr 1/64 /2017 
Skladu OrzekajClcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w t.odzi 

z dnia 11 maja 2017 roku 

w sprawie opinii osprawozdaniu Prezydenta Miasta t.odzi z wykonania 

budietu za 2016 rok 

Na podstawie art.13 pkt 5 w zwiqzku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 
roku 0 regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 561.) po 
rozpatrzeniu sprawozdania Prezydenta Miasta t.odzi z wykonania budzetu za 2016 rok, 
SkJad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w t.odzi: 

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

przewodniczqcy 
czJonek 
czJonek 

uchwala, co nast~puje: 

Opiniuje pozytywnie z uwagami zawartymi w uzasadnieniu sprawozdanie z wykonania 
budzetu Miasta t.odzi za 2016 rok. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z obowiqzkiem wynikajqcym z art. 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku 0 finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.) Prezydent Miasta 
t.odzi przedJozyJ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w t.odzi sprawozdanie roczne z 
wykonania budzetu Miasta t.odzi za 2016 rok. 

SkJad Orzekajqcy rozpatrzyJ przedJozone sprawozdanie z wykonania budzetu Miasta 
t.odzi za 2016 rok biorqc pod uwag~ nast~pujqce dokumenty: 

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu Miasta t.odzi za 2016 rok wraz z 
korektq oraz informacj~ 0 stopniu rea lizacj i przedsi~wzi~c wieloletnich, 

2. UchwaJ~ Rady Miejskiej w t.odzi w sprawie uchwalenia budi:etu na 2016 rok wraz z 
uchwaJami i zarzqdzeniami organow Miasta dokonujqcymi zmian budzetu i w 
budzecie podejmowanymi w roku budzetowym, kt6re zostaJy przekazane do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w t.odzi, 

3. Sprawozdania sporzqdzone na podstawie rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 16 
stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczosci budietowej (j.t. Dz.U. z 2016 roku 
poz.l015 ze zm.) oraz rozporzqdzenia Ministra Finans6w 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 korektami. 

SkJad Orzekajqcy odnotowuje, ze wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu Miasta 
t.odzi za 2016 rok, Izbie przedJozono informacj~ 0 stanie mienia komunalnego. 



W wyniku oceny wskazanych dokumentow pod kqtem poprawnosci 
formalno - rachunkowej oraz zgodnosci z prawem, Sktad Orzekajqcy stwierdzit, ze 
przedtozone sprawozdania statystyczne, sporzqdzone zostaty zgodnie z wymogami 
okreslonymi rozporzqdzeniami Ministra Finansow. Odnosnie dokonanego w 2016 roku 
zwi~kszenia planu dochodow budzetu Miasta todzi w wysokosci 26.021 zt, w dz. 758 
R6Zne rozliczenia finansowe , rozdz. 75805 Cz~sc rekompensujqca subwencji ogolnej dla 
gmin, w § 2920 Subwencja ogolna z budzetu panstwa, Kolegium Izby stwierdzHo (por. 
Uchwala Nr 6/30/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. ), naruszenie prawa tj. art. 257 pkt 2 
ustawy 0 finansach publicznych. W ocenie Kolegium ww. zmiana budzetu stanowHa w 
istocie eWidencyjnq zmian~ planu dochodow, a realizacja dochodow z tego zrodta (z 
cz~sci rekompensujqcej subwencji ogolnej) jest niezalezna od wprowadzenia zmian 
budzetu po stronie planu. Wykazane w sprawozdaniach wielkosci wydatkow 
niewygasajqcych pozostajq w zgodzie z postanowieniami Uchwaty Nr 5/19/2017 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi z dnia 1 lutego 2017 roku. Dane 
liczbowe zawarte w cz~sci opisowej sprawozdania wynikajq - co do zasady - ze 
sprawozdan statystycznych 

Sktad Orzekajqcy formutujqc niniejszq opini~, uwzgl~dnH dodatkowe wyjasnienia 
przedtozone Izbie w dniu 18 kwietnia biezqcego roku przez Skarbnika Miasta (pisma Nr 
DFP Bd VI.3251.4.2017) zwiqzane z ujawnionymi w sprawozdaniu Rb 28 5 wydatkami 
poniesionymi w §2910, § 4560, §4570, §4580, §6660. W pismie tym wyjasniono takze 
przyczyny powstania zobowiqzania wymagalnego . Z wyjasnien wynika, ze w zakresie 
wskazanych pozycji wydatkow wykazanych przez jednostki organizacyjne Miasta, 
Wydziat Budzetu Miasta przeprowadzH analiz~ pod kqtem naruszenia dyscypliny finansow 
publicznych oraz podjqt stosowne dziatania. 

Prognozowane dochody Miasta zostaty wykonane w kwocie 3.908.457.010,44 zt - co 
stanowi 100,5% planu ustalonego przez Rad~, wydatki zas zrealizowano w kwocie 
3.840.394.447,41 zt, czyli na poziomie 95,0% ustalonego planu. 

Dochody biezqce wykonano w wysokosci 3.487.343.284,27zt, tj. w 99,9% planu, a 
wydatki biezqce w kwocie 3.206.556.348,2 zt, tj. 97,9% planu. Dochody biezqce 
wykonane zostaty na poziomie wyzszym od wydatkow biezqcych, co oznacza, ze 
zachowana zostata reguta zawarta wart. 242 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku 0 finansach publicznych. Planowana na koniec 2016 roku nadwyzka operacyjna 
(rozumiana jako roinica mi~dzy dochodami biezqcymi, a wydatkami biezqcymi) w 
wysokosci 214.321.220 zt, wykonana zostata w kwocie 280.786.936,07 zt - osiqgajqc 
poziom 131 % planu ( zblizony do osiqgni~tego w roku ubieglym ). 

Dochody majqtkowe w 2016 roku zrealizowano w wysokosci 421.113.726,17 (tj. 
105,9% planu), w tym dochody: ze sprzedazy majqtku w wysokosci 172.088.210,71 zt 
(tj.111,2% planu), pochodzqce ze srodkow UE w kwocie 223.839.607,89 zt (tj. 101,3% 
planu). Wydatki majqtkowe - Iqcznie z wydatkami niewygasajqcymi w kwocie 
38.274.617 zl - wykonano w wysokosci 633.838.099,21 zt (tj. 82,7% planu), w tym: na 
zadania realizowane przy udziale srodkow z budzetu UE poniesione wydatki zamkn~ty si~ 
w kwocie 73.551.315,14 zt - co stanowi 93,3% planu. W sprawozdaniu opisowym 
zawarto informacje dotyczqce zadan majqtkowych. 

Z danych zawartych w informacji 0 stopniu realizacji przedsi~wzi~c: wieloletnich wynika, 
ze na ich realizacj~ poniesiono wydatki biezqce w wysokosci 594.523.317 zt (tj. 
96,3% planu), w tym na przedsi~wzi~cia z udziatem srodk6w , 0 ktorych mowa wart. 5 
ust.l pkt 2 i 3 ustawy 0 finansach publicznych wykonano wydatki w 71,7 % planu. W 
ramach wydatkow majqtkowych na przedsi~wzi~cia wydatkowano 401.310.697 zt (tj. 
80,1 % planu), w tym . na przedsi~wzi~cia z udziatem srodk6w, 0 ktorych mowa wart. 
5 ust.l pkt 2 i 3 ustawy ofinansach publicznych wykonano wydatki w 93,3% planu. 
Analiza stopnia realizacji przedsi~wzi~c majqtkowych wskazuje na zroznicowany stopien 
ich zaawansowania np. projekty realizowane w zakresie gospodarki mieszkaniowej. 
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Budiet zamknqJ si~ nadwyikq w wysokosci 68.062.563,03 zl, przy planowanym deficycie 
w wysokosci 154.315.577 zl. 

W 2016 roku Miasto zaciqgn~Jo zobowiqzania dJugoterminowe w formie kredytow na 
rynkach zagranicznych w wysokosci 120.000.000 zJ oraz poiyczek z Wojewodzkiego 
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokosci 833.338 zl. t.qcznie 
planowane przychody zwrotne zrealizowano w 69,6 % planu. W ramach zaplanowanych 
rozchodow budietu dokonano spJaty dJugu w kwocie 237.498.896,28 zl. 

ZadJuienie Miasta t.odzi wykazane w sprawozdaniu statystycznym Rb - Z (0 stanie 
zObowiqzan wg tytulow dlutnych oraz por~czen i gwarancji ) z tytuJu zaciqgni~tych 
kredytow, poiyczek oraz wyemitowanych obligacji (z wylqczeniem kwoty zObowiqzan 
wymagalnych) zamkn~Jo si~ w wysokosci 2.745.920.871,59 zJ ( w porownaniu do 
analogicznego okresu roku ubieglego dlug Miasta zmniejszyl si~ 0 113.777.175,74 z/). 
Kwota dJugu Miasta z ww. tytuJow w odniesieniu do wykonanych dochodow osiqgn~Ja 
poziom 70,3 %. Wskaznik ten jest niiszy od osiqgni~tego na koniec 2015 roku ( przy 
zblitonej wysokosci dochodow ) jednak w ocenie SkJadu Orzekajqcego, kwota dJugu 
Miasta pozostaje nadal na bardzo wysokim poziomie. Przy powyiszym SkJad Orzekajqcy 
zauwaia, ie wielokrotnie w swoich opiniach wskazywat obszary ryzyka, zwiqzane z 
obciqieniem budietow lat nast~pnych spJatq tak wysokiego dtugu. Sktad Orzekajqcy 
podtrzymuje wczesniej sformutowane opinie, ie decyzje organow Miasta dotyczqce 
zaciqgania zObowiqzan w zakresie wydatkow majqtkowych jak i dJugu, powinny zostac 
scisle powiqzane z bieiqcq ocenq sytuacji finansowej Miasta i poprzedzane dodatkowymi 
analizami. 

Majqc na wzgl~dzie wysokosc dJugu Miasta, SkJad Orzekajqcy nadal poddaje pod 
rozwag~ przeprowadzenie dodatkowej analizy w zakresie sytuacji finansowej 
wyst~pujqcej w podmiotach, w ktorych Miasto posiada udziaJy (np. spolki), w kontekscie 
jej wptywu na stan finansow Miasta. Przy powyiszym Sklad Orzekajqcy odnotowuje, ie 
w roku ubiegtym na doplaty do spoJek Miasto wydatkowalo 29.597.954,85 zl. Na doplaty 
do spoJki z 0.0. "Port Lotniczy t.odz im. WJadyslawa Reymonta" stanowiqce 
sfinansoiNanie - w cz~sci przypadajqcej do pokrycia przez Miasto - cz~sci straty 
bilansowej SpoJki za lata 2014 i 2015, z budietu Miasta dokonano wydatkow w 
wysokosci 25.712.650 zJ . W roku 2016 Miasto poniosJo r6wniei wydatki przeznaczone 
na dopJat~ zwrotnq dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Sp. z 0.0. w wysokosci 
16.647.743,54 zl. Ponadto w ramach wydatkow majqtkowych zrealizowano wydatki 
zWiqzane z wniesieniem przez Miasto wkJadu pieni~inego na podwyiszenie kapitalu 
zaktadowego oraz obj~cia udziatow w spoJkach w wysokosci 84.886.190,16 zl, w tym : 
wydatki dot. spoJki z 0.0. "Port Lotniczy t.odz im. WtadysJawa Reymonta" zamkn~ly si~ 
w kwocie 18.904.450 zt (wydatek w ramach przedsie:wzi~c uje:tych w wieloletniej 
prognozie finansowej Miasta), a zaplanowana w trakcie roku budietowego kwota 
36.550.000 zJ, zostata przekazana Miejskiemu Przedsi~biorstwu Komunikacyjnemu w 
t.odzi Sp z 0.0. t.qczne wydatki poniesione z budietu Miasta z ww. tytulow ( z 
wylqczeniem doplaty zwrotnej ) zamkn~Jy si~ w roku ubieglym kwotq 114.484.145,01 
zl. 

SkJad Orzekajqcy wskazuje, ie wykonanie budietu w danym roku jest scisle powiqzane 
z realizacjq zaJoien przyj~tych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta, bowiem 
maksymalny puJap obciqienia budietu sptatq dJugu w danym roku zaleiny jest wprost 
od wykonania nadwyiek operacyjnych oraz uzyskania dochodow ze sprzedaiy majqtku -
wielkosci te determinujq wysokosc wskaznikow jednorocznych z lat n-3 ,n-2 oraz 
stanowiq podstaw~ do ustalenia wskaznika maksymalnego (por. regu/~ art. 243 
ustawy 0 finansach pub/icznych). Zatem reguta wynikajqca z art. 243 ustawy 0 finansach 
publicznych wprowadza zasad~ uwzgl~dniania danych z wykonania budietow lat 
poprzednich przy obliczaniu dopuszczalnego wskaznika zadluienia dla danego roku, co 
prowadzi w konsekwencji do ustalenia dla danej jednostki samorzqdu terytorialnego 
indywidualnego dopuszczalnego wskaznika obciqienia budietu spJatq dJugu. Z 
przedtozonych sprawozdan wynika, ze wskaznik jednoroczny zakladany na koniec 
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trzeciego kwartalu 2016 roku na poziomie 9,74% wykonany zostal na poziomie 
wyiszym, tj. 11,59%. 

Niniejsza opinia oparta jest wylqcznie na wynikach analizy przedloionych przez 
Prezydenta Miasta t.odzi dokumentow i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspekt6w 
wykonywania budietu. Nie moie bye zatem uwaiana za r6wnoznacznq z wszechstronnq 
ocenq prawidlowosci przebiegu wykonania budietu w roku 2016. 

Sklad Orzekajqcy w podj~tej uchwale nie dokonal oceny celowosci ani gospodarnosci w 
zakresie wykonywania zadan wlasnych Miasta. Ocena w tym zakresie - stosownie do 
obowiqzujqcych przepisow - naleiy do wlasciwosci Rady. 

Od opinii wyraionej w niniejszej uchwale sluiy odwolanie do pelnego skladu Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od dnia dor~czenia uchwaly. 

PrzewodnicZllCY 

Sklad)p~egO 

Ewa~nek 
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