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CZĘŚĆ OPISOWA 

W uchwalonej w dniu 27 grudnia 2012 r. wieloletniej prognozie finansowej miasta 

Łodzi na lata 2013-2031 kwoty dochodów i wydatków w roku 2013 ustalone zostały 

następująco: 

1. dochody ogółem  w wysokości 3.659.104.305 zł, w ramach ogólnej kwoty dochodów  

zaplanowano: 

- dochody bieżące w wysokości 3.015.284.930 zł 

- dochody majątkowe w wysokości 643.819.375 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku  

359.590.499 zł, 

2. wydatki ogółem w wysokości 4.120.493.372 zł, w ramach ogólnej kwoty wydatków 

zaplanowano: 

- wydatki bieżące w wysokości 2.804.141.002 zł, w tym na obsługę długu 100.600.000 zł, 

- wydatki majątkowe w wysokości 1.316.352.370 zł. 

W wyniku dokonywanych zmian w trakcie I półrocza br. planowane kwoty dochodów 

i wydatków  w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiały się następująco: 

1. dochody ogółem w wysokości 3.700.957.207 zł, w ramach ogólnej kwoty dochodów po 

zmianach zaplanowano: 

- dochody bieżące w wysokości 3.055.201.985 zł, 

- dochody majątkowe w wysokości 645.755.222 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 

359.590.499 zł; 

2. wydatki ogółem w wysokości 4.170.437.135 zł, w ramach ogólnej kwoty wydatków 

w prognozie po zmianach zaplanowano: 

- wydatki bieżące w wysokości 2.844.781.917 zł, w tym na obsługę długu 100.600.000 zł, 

- wydatki majątkowe w wysokości 1.325.655.218 zł. 

Wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2013 r. przedstawia się następująco: 

1. Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 1.833.677.736 zł, w ramach ogólnej kwoty 

dochodów  uzyskano: 

-  dochody bieżące w wysokości 1.502.355.751 zł,  

- dochody majątkowe w wysokości 331.321.985 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 

269.632.696 zł, 

2. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 1.873.128.569 zł, w ramach ogólnej kwoty 

wydatków wykonano: 

-  wydatki bieżące w wysokości 1.456.884.118 zł, w tym na obsługę długu 39.604.647 zł, 

- wydatki majątkowe w wysokości 416.244.451 zł. 
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Deficyt budżetu na 2013 rok w uchwalonej w dniu 27 grudnia 2012 r. wieloletniej 

prognozie finansowej zaplanowano na poziomie 461.389.067 zł. Po zmianach 

dokonanych w I półroczu został on określony w wysokości 469.479.928 zł.  Zrealizowane do 

30 czerwca br. dochody i wydatki ukształtowały deficyt budżetu na poziomie 39.450.833 zł. 

Uchwalona 27 grudnia 2012 r. wielkość przychodów z tytułu kredytów, pożyczek 

i emisji obligacji wyniosła 458.240.996 zł i do 30 czerwca br. nie uległa zmianie. 

W I półroczu br. miasto nie zaciągnęło kredytów i pożyczek długoterminowych oraz nie 

wyemitowało obligacji. W celu pokrycia występującego w okresie przejściowego deficytu 

budżetu miasto korzystało z niskooprocentowanego kredytu w rachunku bieżącym. 

30 czerwca br. kredyt w rachunku bieżącym wynosił 79.006.357 zł. 

W uchwalonej 27 grudnia 2012 r. wieloletniej prognozie finansowej rozchody z tytułu 

spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych zostały zaplanowane 

w wysokości 81.850.390 zł i wielkość ta nie została zmieniona do końca czerwca br. 

Realizacja rozchodów z tytułu spłaty długu w I półroczu br. wynosiła 28.155.931 zł. 

Zgodnie z uchwaloną 27 grudnia 2012 r. wieloletnią prognozą finansową zadłużenie 

miasta na koniec 2013 roku zostało zaplanowane w wysokości 2.245.141.326 zł. Ponieważ 

w 2012 r. planowane na ten rok kredyty oraz pożyczki nie zostały zaciągnięte w pełnej 

wysokości, prognozowane na koniec 2013 r. zadłużenie miasta ma wynosić 2.202.204.482 zł. 

Dług miasta Łodzi na 30 czerwca 2013 r. wyniósł 1.885.147.346 zł. 

Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę o finansach publicznych 

w wieloletniej prognozie finansowej do roku 2013 prezentowane są, wymagane przez ustawę 

o finansach publicznych z 2005 r., wskaźniki dotyczące poziomu zadłużenia oraz obsługi 

długu. W uchwalonej 27 grudnia 2012 r. wieloletniej prognozie finansowej wskaźnik 

zadłużenia do dochodów ogółem został zaplanowany na poziomie 56,43%. (po uwzględnieniu 

wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 

z 2005 r.). 30 czerwca br., w wyniku planowanego zwiększenia poziomu dochodów ogółem, 

planuje się, że wskaźnik ten ukształtuje się na poziomie 54,64% (po uwzględnieniu wyłączeń 

z ograniczeń długu). Dług miasta na koniec I półrocza 2013 r. ukształtowało wskaźnik 

poziomu zadłużenia w wysokości 48,47% w stosunku do planowanych dochodów (po 

uwzględnieniu wyłączeń z ograniczeń długu). Wyznaczony przez ustawę o finansach 

publicznych z 2005 r. maksymalny wskaźnik poziomu zadłużenia wynosi 60%. 

Również wskaźnik obsługi długu w stosunku do dochodów ogółem został utrzymany 

poniżej maksymalnego 15% poziomu wskazanego przez ustawę o finansach publicznych 

z 2005 r. W uchwalonej 27 grudnia 2012 r. wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2013 
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wskaźnik został zaplanowany na poziomie 2,80% (po uwzględnieniu wyłączeń określonych 

w art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 r.). Po dokonanych w I półroczu 

zmianach w dochodach ogółem wskaźnik obsługi długu do dochodów ogółem ukształtował 

się na poziomie 3,56%  (po uwzględnieniu wyłączeń). Na koniec czerwca 2013 roku 

wykonanie wskaźnika obsługi długu wyniosło 1,81%.  

Od roku 2014 dotychczasowe wskaźniki poziomu zadłużenia oraz obsługi długu 

zostaną zastąpione nowym wskaźnikiem powiązanym z poziomem realizowanej nadwyżki 

operacyjnej, wyliczanym w oparciu o dane historyczne z trzech wcześniejszych lat. Zakładane 

w wieloletniej prognozie finansowej, zarówno uchwalonej jak i po zmianach, wskaźniki 

obsługi długu od roku 2014 spełniają warunek zapisany w ustawie o finansach publicznych. 

 

Elementem wieloletniej prognozy finansowej jest załącznik, który zawiera wykaz 

przedsięwzięć wieloletnich. Został on sporządzony zgodnie z wymaganiami zapisanymi 

w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych oraz w § 3 rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego 

i zawiera limity wydatków na: 

− programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,  

− pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania. 

Przebieg realizacji przedsięwzięć w okresie I półrocza 2013 roku został przedstawiony 

w formie tabelarycznej. 

W wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej w dniu 27 grudnia 2012 r. limit 

wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ogółem na rok 2013 został ustalony na poziomie 

1.606.266.509 zł, z tego: 

- wydatki bieżące 596.119.569 zł, 

- wydatki majątkowe 1.010.146.940 zł. 

W ramach kwoty limitu wydatków na przedsięwzięcia ogółem zaplanowano limity wydatków 

na: 

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 

w wysokości 706.713.725 zł, z tego:  

- wydatki bieżące 15.071.342 zł, 

- wydatki majątkowe 691.642.383 zł. 

2. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) w wysokości 

899.552.784 zł, z tego: 



 8

- wydatki bieżące 581.048.227 zł, 

- wydatki majątkowe 318.504.557 zł. 

W wyniku dokonywanych zmian w trakcie I półrocza br., planowana kwota limitu  

wydatków na wieloletnie  przedsięwzięcia ogółem na  rok 2013 została ustalona na poziomie 

1.619.938.816 zł (wzrost o 0,85% w stosunku do kwoty uchwalonej), z tego: 

- wydatki bieżące 611.049.476 zł, 

- wydatki majątkowe 1.008.889.340 zł. 

W ramach kwoty limitu wydatków na przedsięwzięcia ogółem zaplanowano limity 

wydatków na: 

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 

w wysokości 722.290.525 zł  (wzrost o 2,20% w stosunku do kwoty uchwalonej), z tego:  

- wydatki bieżące 30.600.622 zł, 

- wydatki majątkowe 691.689.903 zł. 

2. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) w wysokości 

897.648.291 zł  (spadek o 0,21% w stosunku do kwoty uchwalonej), z tego: 

- wydatki bieżące 580.448.854 zł, 

- wydatki majątkowe 317.199.437 zł. 

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ogółem ujęte w wieloletniej prognozie 

finansowej w I półroczu 2013 r. wynosi 448.524.810 zł (co stanowi 27,69% kwoty 

planowanej), z tego wykonanie: 

- wydatków bieżących 275.391.941 zł, 

- wydatków majątkowych 173.132.869 zł. 

W ramach wydatków na  przedsięwzięcia ogółem wykonanie wydatków na: 

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 

113.041.972 zł  (co stanowi 15,65% kwoty planowanej), z tego wykonanie:  

- wydatków bieżących 9.389.241 zł, 

- wydatków majątkowych 103.652.731 zł. 

2. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) wynosi 

335.482.838 zł  (co stanowi 37,37% kwoty planowanej), z tego wykonanie: 

- wydatków bieżących 266.002.700 zł, 

- wydatków majątkowych 69.480.138 zł. 

Informacja o przebiegu realizacji poszczególnych przedsięwzięć bieżących 

i majątkowych została zaprezentowana w tabeli Nr 2 załączonej do niniejszej informacji. 
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