
Uchwala nr I /210/11 

Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi 
z dnia 20 paidziernika 2011 roku 

w sprawie opinii dotyczqcej informacji z przebiegu wykonania budietu 
Miasta todzi za I p6lrocze 2011 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 
(tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 z poiniejszymi zmianami) 

Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi :  

1. Ewa ~ p i o n e k  przewodniczqcy 
2. Iwona Kopczyriska czlone k 
3. Anna Kaimierczak czlone k 

uchwala co nastepuje: 

Opiniuje siq pozytywnie informacje z przebiegu wykonania budzetu Miasta todzi  
za I p6irocze 2011 roku, z uwagami zawartymi w uzasadnieniu. 

Uzasadnienie 

Sklad Orzekajqcy rozpatrzyl przedlozonq przez Prezydenta Miasta todzi  
informacje o przebiegu wykonania budietu za I p6i.rocze 2011 roku biorqc pod 
uwagq nastqpujqce dokumenty: 

przedlozonq'przez, Prezydenta informacjq opisowq z przebiegu wykonania 
budietu Miasta todzi za I pcilrocze 2011 r. 

uchwajq Rady Miejskiej w todzi w sprawie uchwalenia budzetu na 2011 
rok wraz z Uchwalami i zarzqdzeniami dokonujqcymi zmian bud ie tu  i w 
budiecie podejmowanymi w I pblroczil; kt6re znstaly przekazane do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi, 

sprawozdania sporzqdzone zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Finansow z 
dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz.U. 
Nr 20, poz.103) oraz z rozporzqdzeniem Ministra Finans6w z dnia 4 marca 
2010 roku w sprawie sprawozdan jednostek sektora finansow publicznych 
w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247), 

informacje o ksztaltowaniu sic wieloletniej prognozy finansowej, w t y m  o 
przebiegu realizacji przedsiqwziqc o ktorych mowa w art.226 pk t  1 ustawy 
o finansach publicznych. 



W wyniku analizy powyiszych material6w sprawozdawczych oraz dokument6w 
pozostajqcych w rejestrach Izby, Sklad Orzekajqcy ustalil, ze przedtozone 
sprawozdania statystyczne i sprawozdanie opisowe nie budzq zastrzezeh z 
formalnego punktu widzenia, wielkoici planu dochodow i wydatk6w budietowych 
oraz przychodow i rozchod6w Miasta kodzi zawarte w informacji opisowej i w 
sprawozdaniach statystycznych sq zgodne z kwotami, ktBre zostaly uchwalone w 
budzecie. Zakres i forrna informacji o przebiegu wykonania budzetu za I p64rocze 
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 og6lem Miasta todzi  na koniec 
okresu sprawozdawczego zostaly wykonane w 46,7g0/0 planu (dochody bieiqce 
zrealizowano na poziomie 49,1696, natomiast dochody majgtkowe wykonane 
zostaly w 14,73%). Wydatki ogolem budzetu zrealizowano na poziomie 42,08% 
planu rocznego (wydatki biezqce wykonano w 49,56% planu, a wydatki 
majgtkowe zrealizowano w wysokoici 12,40% planu). W ocenie Skladu 
Orzekajqcego zr6znicowany stopieh realizacji dochodow, przy uwzglqdnieniu ich 
struktury, winien stanowid podstawe do przeprowadzenia analizy wysokoici 
zaplanowanych w budiecie 2011 roku wplyw6w z poszczegblnych ir6del. Zdaniem 
Skladu ocenq nalezy r6wniez objqd poziorn zaawansowania zadari biezacvch i 
inwestvc~invch z uwzglqdnieniem wysokoSci wydatk6w przewidzianych do 
realizacji w biezqcym roku. W konsekwencji Sklad Orzekajqcy poddaje pod 
rozwagq potrzebq dokonania urealnienia wysokoSci dochodow i wydatkow 
zaplanowanych w budzecie 2011 roku. 

Wykazane w sprawozdaniu statystycznym Rb Z (o stanie zobowiqzari wg tytuMw 
dluinych) zadluzenie Miasta lodz i  z tytulu zaciqgniqtych na koniec okresu 
sprawozdawczego kredyt6w i pozyczek, wyemitowanych obligacji oraz 
zobowiqzari wymagalnych w lqcznej wysokoSci 1.333.470.058,77 zl, stanowi 
45,76% planowanych dochodow (por. art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, poz. 21 04 z pdiniejszymi zmianami w 
zwigzku z art. 121 ust.7 ustawy z dnia 27  sierpnia 2009 roku Przepisy 
wprowadzajqce ustawe o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157 poz. 1241). W 
porownaniu ze stanem zadiuzenia na I pbtrocze 2010 roku. ~ o z i o m  zadluzenia na 
koniec uierwszeqo po2rocza 2011 roku wzrbsi o 6.16 punktu ~rocentoweao. Sklad 
Orzekajqcy zauwaia, ze zobowiqzania wymagalne wystepujqce na koniec 
pierwszego polrocza osiaanelv wvsoki ~ o z i o m  20,313.673.10 zl  i w v s t a ~ i l y  
przede wszvstkirn w administraciach nieruchomoSciami. Sklad Orzekajqcy 
przypornina, ze niewykonanie zobowiqzania jednostki sektora finansow 
publicznych, ktbrego skutkiem jest zaplata odsetek, kar lub optat m o i e  rodzit 
odpowiedzialnoSC z tyt. naruszenia dyscypliny finansow publicznych (por. ustawe 
z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialnoSci za 'naruszenie dyscypliny 
finansd w pubi'icznych, Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 11 4 z pdiniejszymi zmki?ami). 

Sklad Orzekajqcy przypomina rowniei, ze do kohca 2013 roku stosownie do 
art. 121 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzajqce 
ustawq o finansach publicznych (Dz.U, Nr 157 poz. 1241) jednostka samorzqdu 
terytorialnego ma obowiqzek zachowania relacji o ktorej mowa w art. 170 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Zgodnie z normq art.170 ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, Iqczna kwota 
dkgu  jednostki samorzqdu terytorialnego w trakcie roku budietowego nie m o i e  
przekroczyd 60% planowanych dochodow, a na koniec roku budietowego nie 
moie przekroczyl 60% wykonanych dochodow ogotem te j  jednostki w t y m  roku 
budietowym. Majqc na wzglqdzie zatoienia przyjete w prognozie kwoty d h g u  
Miasta, Sklad Orzekajqcy wskazuje, i e  kwota dlugu prognozowana na koniec 



biezqcego roku ustalona zostala na podstawie zaciqgnietych i planowanych do 
zaciqgniecia przychod6w zwrotnych z tytulu pozyczek, kredytow, emisji obligacji, 
a nie obejmuje zobowiqzati wymagalnych. Na marginesie niniejszej opinii, baczqc 
ze prognozowane zadluzenie Miasta na koniec biezqcego roku planowane jest na 
wysokim poziomie, Sklad poddaje pod rozwage przeprowadzenie dodatkowej 
analizy w zakresie sytuacji finansowej wystepujqcej w podmiotach, dla kt6rych 
Miasto jest organem zalozycielskim (np. samodzielne publiczne zaklady opieki 
zdrowotnej) lub w ktdrych posiada udzialy (np. spblki), w kontekScie jej 
ewentualnego wplywu na stan finansow Miasta. 

Poczqwszy od 2011 roku dla danej jednostki samorzqdu terytorialnego obliczany 
jest indywidualny wskainik maksymalnego obciqzenia budzetu z tytulu splaty 
dlugu ustalany jako Srednia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji 
jej dochod6w biezqcych powiqkszonych o dochody ze sprzedaiy majqtku oraz 
pomniejszonych o wydatki biezqce do dochodow og6lem budzetu. Tak obliczany 
wskainik w latach 2011-2013 podawany jest informacyjne, a poczqwszy od roku 
2014 stanie sie wiqzqcy. Nie ma zatem wqtpliwoSci, ze dla ustalenia w sposob 
prawidlowy wskainik6w zadluzenia bardzo istotne staje sie planowanie oraz 
wykonanie dochodow zar6wno biezqcych jak i majqtkowych. Ustalanie nowego 
maksymalnego wskainika obciqzenia budzetu splatq dlugu wiqze siq w sposob 
bezpoSredni z wielkoSciami wydatkow majqtkowych sfinansowanych ,ze Srodk6w 
wlasnych oraz nadwyzki budietu odniesionych do wartoSci dochodow ogolem. W 
zwiqzku z powyiszym, biorqc pod uwagq treSC art.243 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.157,poz.1240 
z poiniejszymi zmianami) Sktad Orzekajqcy podkre&la, i e  wykonanie 
dochodciw bieiqcych, wydatkbw bieiqcych, dochodciw ze sprzedazy 
majqtku oraz dochod6w ogbtem budietu bieiqcego roku bqdzie mialo 
bezpogredni wptyw na ksztaltowanie sie maksymalnego wskainika 
poziomu obciqienia budietu splatq dlugu w roku 2014. 

W podsumowaniu opinii Sktad Orzekajqcy wskazuje na koniecznoiC 
biezqcego monitorowania wykonania budietu 2011 roku i analizy wplywu 
tego wykonania na zaloienia przyjqte w wieloletniej prognozie 
finansowej Miasta, przede wszystkim w zakresie poziomu kwoty dlugu, a 
w konsekwencji oceny moiliwoSci realizacji wydatkbw majqtkowych w 
wysokoici zaktadanej w prognozie. 

Stosownie do wymogow wynikajqcych z art.266 ust.1 ustawy o finansach 
publicznych, organ wykonawczy przedlozyl Izbie informacjg o ksztaltowaniu sie 
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsiewzieC, o 
ktorych mowa w art.226 ust.3 ustawy. 

Niniejsza opinia oparta jest wylqcznie na wynikach analizy przedlozonych przez 
Prezydenta Miasta lodz i  dokumentow i dotyczy jedynie formalno - prawnych 
aspektow przebiegu wykonywania budzetu. Nie moze bye zatem uwazana za 
rbwnoznacznq z wszechstronnq ocenq prawidlowoSci przebiegu wykonania 
budietu w I polroczu 2011 roku. 

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o 
regionalnych izbach obrachunkowych sluzy Prezydentowi Miasta lodzi  odwolanie 
do pelnego skladu Kolegium Izby. 




