
Uchwala nr I /155/2016 

Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi 
z dnia 3 paidziernika 2016 roku 

w sprawie opinii dotyczqcej informacji z przebiegu wykonania 

budietu Miasta todzi za I p6lrocze 2016 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 spionek przewodniczqcy 
2. Iwona Kopczyriska czlonek 
3. Anna Kaimierczak czlonek 

uchwala co nastepuje: 

Opiniuje pozytywnie informacjq z przebiegu wykonania budzetu Miasta lodzi za I 
p61.rocze 2016 roku, formulujqc istotne uwagi zawarte w uzasadnieniu. 

Uzasadnienie 

Sktad Orzekajqcy rozpatrzyl przedloionq przez Prezydenta Miasta lodzi  informacje z 
przebiegu wykonania budietu za I p62rocze 2016 roku biorqc pod uwagq nastqpujqce 
dokumenty: 

przedloionq przez Prezydenta Miasta lodzi  informacjq opisowq z przebiegu 
wykonania budzetu Miasta za I p6lrocze 2016 r., 

uchwale Rady Miejskiej w lodzi w sprawie uchwalenia budietu na 2016 rok wraz 
z uchwalami i zarzqdzeniami dokonujqcymi zmian budietu i w budzecie 
podejmowanymi w I p6lroczu1 ktdre zostaly przekazane do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w lodzi, 

4 sprawozdania sporzqdzone na podstawie rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 
16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczoSci budietowej (j.t. Dz.U. 
2016r., poz.1015) oraz rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 4 marca 2010 
roku w sprawie sprawozdah jednostek sektora finans6w publicznych w zakresie 
operacji finansowych (j.t. Dz.U. z 2014r., poz. 1773), 

4 informacjq o ksztattowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej, o kt6rej mowa 
w art.226 ustawy o finansach publicznych 0.t. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z 
p6in.zm). 



W wyniku analizy powyiszych material6w sprawozdawczych oraz dokument6w 
pozostajqcych w rejestrach Izby, Sklad Orzekajqcy ustalil, ze przedlozone sprawozdania 
statystyczne i sprawozdanie opisowe nie budzq zastrzezer? z formalnego punktu 
widzenia, wielkoSci planu dochod6w i wydatk6w budzetowych oraz przychod6w i 
rozchod6w Miasta lodzi  zawarte w informacji opisowej i w sprawozdaniach 
statystycznych sq zgodne z kwotami, kt6re zostaly uchwalone w budzecie. Zakres i 
forma informacji o przebiegu wykonania budzetu za I p&rocze odpowiada - co do zasady 
- szczeg6lowoSci ustalonej przez organ stanowiqcy w uchwale nr LXXXIX/1547/10 z dnia 
9 czerwca 2010 roku. 

Jak wynika z przedlozonych dokument6w dochody ogdlem Miasta lodzi  na koniec okresu 
sprawozdawczego zostaly wykonane w 52,8 % planu (dochody biezqce zrealizowano na 
poziomie 51,2 %, natomiast dochody majqtkowe wykonane zostaiy w 66,7 % planu 
rocznego w tym: dochody z budzetu UE 100,5 % planu , a dochody z tytuiu sprzedazy 
majqtku 22,494 planu). Sklad Orzekajqcy wskazuje -podobnie jak w roku ubieglym - ze 
stopieh wykonania wplyw6w z tytulu : oplaty za korzystanie z transportu zbiorowego 
(27,2% planu rocznego) oraz dochoddw ze sprzedazy skladnik6w majqtkowych, winien 
stanowit podstawe do przeprowadzenia, w roku biezqcym, powt6rnej analizy wysokoSci 
dochodbw planowanych z tych ir6del. Wydatki ogaem budzetu zrealizowano na 
poziomie 42,g0/o planu rocznego (wydatki biezqce wykonano w 49,l % planu). W 
okresie sprawozdawczym plan wydatk6w majqtkowych zostal zwiekszony w stosunku do 
planu pierwotnego o 186.852.938 zl do kwoty 810.084.785 z4 , a jego wykonanie 
osiqgnelo poziom 18,4 O/O planu rocznego. W informacji opisowej zawarto omowienie 
stopnia realizacji zadar? majqtkowych. W wyniku realizacji dochod6w i wydatk6w 
biezqcych na koniec okresu sprawozdawczego budzet Miasta zamknql siq nadwyzkq 
operacyjnq w wysokoSci 192.528.375,82 zl, co stanowi 78,6 O/O planu rocznego. 

Z danych zawartych w sprawozdaniu NDS oraz informacji opisowej wynika, ze na koniec 
okresu sprawozdawczego nieplanowane przychody r tytulu prywatyzacji zrealizowano w 
kwocie 30.000 zl, ponadto, w przychodach wykazano stan wolnych Srodk6w jako 
nadwyiki Srodk6w pienieznych na rachunku biezqcym budzetu wynikajqcy z rozliczeri 
pozyczek i kredytdw z lat ubieglych w wysokoici 261.312.585,34 zl ( z tego Srodki 
zaangazowane w finansowanie budzetu 201 6 roku zamkney sic kwotq 202.929.742 zi). 
W pierwszym pdlroczu wykupiono obligacje , dokonano splaty rat kredyt6w zaciqgnietych 
na rynku krajowym oraz zagranicznym, jak r6wniez splacono pozyczki. lqcznie 
dokonano splaty dlugu w kwocie 89.669.291,25 zl , tj. 43,5O/0 planu. W sprawozdaniu 
Rb-Z na koniec okresu sprawozdawczego wykazano kwote dlugu w wysokoSci 
2.773.361.060,51 zl. Dlug ten stanowi 72,8 O/O planowanych dochod6w Miasta. Ze 
sprawozdania wynika r6wniez, ze na dzieh 30 czerwca 2016 roku w MieScie nie wystqpily 
zobowiqzania wymagalne. 

Stosownie do wymogbw wynikajqcych z art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych, 
organ wykonawczy przedlozyl Izbie informacje o ksztaltowaniu sie wieloletniej prognozy 
finansowej- zwanej dalej ,,pr~gnozq~~, w tym o przebiegu realizacji przedsiewziet, o 
ktorych mowa w art. 226 ust.3 ustawy. Przedloiona informacja zostala opracowana 
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i odpowiada szczeg62owoSci wynikajqcej z 
podjetej uchwaly organu stanowiqcego. Przy powyzszym Sklad Orzekajqcy wskazuje - 
odnoszqc sic do informacji o rbznicy wielkoSci planu dochodow i wydatkbw 
zamieszczonych w prognozie, a wynikajqcej ze zmian budzetu - ze stosowna zmiana 
prognozy w zakresie planu dochod6w i wydatk6w na dzier? 30.06.2016 r., mogla zostai 
wprowadzona zarzqdzeniem Prezydenta Miasta wydanym na podstawie art.232 ustawy 
o finansach publicznych. 

Wydatki na przedsiewziecia majqtkowe ujete w prognozie zwiekszono w okresie 
sprawozdawczym o 70.127.368 zl, do kwoty 541.399.807 zl. Na dzieh 30 czerwca 
biezqcego roku wydatki te zrealizowano w 24,7O/0 planu. Natomiast planowane wydatki 
na realizacje zadah jednorocznych - z wy/qczeniem rezerw celowych przeznaczonych na 
inwestycje -zrealizowano na poziomie 6% planu rocznego. Przebieg realizacji zadari 
majqtkowych wskazuje, ze stopieri zaawansowania prac jest zr6znicowany, zatem 



wymaga biezqcego monitorowania, w celu ewentualnego urealnienia planowanych 
limit6w wydatk6w. 

Z prognozy wynika, ze w latach 2016 -2040 spelniona zostanie zasada okreilona w art. 
242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, prognozowane 
dochody bieiqce budiet6w zaplanowano w wysokoSciach wyzszych od wydatk6w 
bieiqcych - zatem planuje sie w tych latach osiqgniecie nadwyzki operacyjnej. 

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 Srednia arytmetyczna relacji z 
trzech poprzedzajqcych lat dochod6w biezqcych powiekszonych o dochody ze sprzedaiy 
majqtku oraz pomniejszonych o wydatki biezqce do dochod6w og6lem budzetu tej  
jednostki. W ocenie Skladu wskainiki jednoroczne ustalane na podstawie art. 243 - 
stanowiqce podsta we do wyliczenia dopuszczalnego maksymalnego wskainika obciqzenia 
budzetu splatq dlugu - wynikajqce z prognozy Miasta od roku 2016, zalozono na wysokim 
poziomie. Przy powyiszym Sklad Orzekajqcy odnotowuje, ze na wysokoSC wskainika 
jednorocznego ustalonego w roku 2016, w spos6b istotny wplywa wielkoSC 
zaplanowanych dochod6w ze sprzedaiy majqtku. 

W prognozie Miasto przyjelo, ze w roku 2016 splata zobowiqzari zaliczanych do dlugu 
bedzie finansowana z wolnych Srodkdw oraz kredyt6w planowanych do zaciqgniecia na 
rynku zagranicznym . Prognozowana kwota dlugu Miasta na koniec 2016 roku ksztaltuje 
sic na bardzo wvsokim uoziomie 2.824.782.812 zl. W latach 2017 -2018 splata 
zobowiqzari zaliczanych do dlugu bedzie finansowana z nadwyzki budzetowej, wolnych 
Srodk6w z tat ubieglych oraz przychod6w zwrotnych. W prognozie zalozono, ze od 2019 
roku splata zobowiqzari zaliczanych do dlugu dokonywana bedzie ze Srodk6w 
pochodzqcych z nadwyzki budzetowej, kt6ra de facto powstanie z nadwyzki operacyjnej 
budzetu. 

Montaz finansowy przyjety w prognozie przewiduje , ze w roku 2016 Srodki uzyskane z 
tytulu nadwyzki operacyjnej oraz dochodow ze sprzedazy majqtku przeznaczone zostanq 
wylqcznie na finansowanie wydatkdw majqtkowych. Poczqwszy od roku 20 17 Srod ki z 
nadwyzek operacyjnych stanowid bedq irodlo finansowania zar6wno wydatk6w 
majqtkowych, jak i splaty dlugu . Jak wynika z prognozy w latach 2020-2022 obciqzenie 
budzetu Miasta splatq dlugu wraz z wydatkami na odsetki i dyskonto (tj. z pominieciem 
wyiqczeri, przyjetych dla wyliczania wskainikdw, o ktbrych mowa w art. 243 usta wy o 
finansach publicznych) - osiqgnie bardzo wvsoki poziom . a dla ich sfinansowania 
niezbedna bedzie uelna realizacia proanozowan~ch dochod6w. 

Sklad Orzekaiacv ~onown ie  ~odkregla- maiac na wzaledzie obszarv rvzvka zwia-zane ze 
sulata tak wvsokieao dluau Miasta - ze decvzie o zacia-gnieciu dalszvch zobowia_zan w 
zakresie urzvchod6w zwrotnvch. iak i wvdatk6w. winnv zostaC Sciile ~owiazane z biezacq 
ocena svtuacii finansowei Miasta. Zdaniem Skladu Orzekaja-ceao podejmowanie 
pow~zszvch dzialari urzez oraanv Miasta iest konieczne, w celu za~ewnienia 
mozliwoSci uchwalania budzet6w w latach nastepnvch zaodnie z obowia~zujacvm Drawem. 

Stanowisko sformulowane wyie j  znajduje r6wniez potwierdzenie w opiniach Skladu 
Orzekajqcego wydawanych w roku bieiqcym (por. Uchwala Nr 1/22/2016 z dnia 4 
lutego 2016 roku dotyczqca prognozy dlugu Miasta oraz opiniach o mozliwoSci splaty 
poiyczki, kredytu - wydanych w II pdlroczu biezqcego roku). Z opinii tych wynika, 
miedzy innymi, ze mozliwoSd splaty dlugu Miasta w latach 2017 - 2022 obciqzona ~ES 
duzvm rvzvkiem, bowiem wymaga osiqgniqcia zaloionych w prognozie wskainik6w 
jednorocznych, jak i nadwyzek budzetowych, z kt6rych Srodki poczqwszy od 2019 roku 
stanowid bedq jedyne ir6dlo finansowania splaty dlugu. 

Przy powyzszym Sklad Orzekajqcy wskazuje r6wniez, ze aktualne pozostajq uwagi 
zawarte w opinii (por. Uchwala Nr 1/61/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r. ) w kt6rej 
ws kazano, miedzy innymi, ze ,, najistotniejszymi elementami prognozy finansowej 
Miasta, w latach przyszlych , bedq prawidiowo opracowane harmonogramy finansowania 



przedsiewziei majqtkowych ( z uwzglednieniem zaciqgnietych jak i planowanych do 
zaciqgniecia zobowiqzah) ...". 

Niniejsza opinia oparta jest wylqcznie na wynikach analizy przedlozonych przez 
Prezydenta Miasta lodzi  dokument6w i dotyczy jedy,nie formalno - prawnych aspekt6w 
przebiegu wykonywania budzetu. Nie moze by6 zatem uwazana za r6wnoznacznq z 
wszechstronnq ocenq prawidlowoici przebiegu wykonania budzetu w I p6lroczu 2016 
roku. 

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale sl.uzy odwdanie do pdnego skladu Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od dnia doreczenia uchwaly. 


