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uchwala nr I /160/13
Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej wt.odzi
z dnia 19 wrzesnta 2013 roku
w sprawie opinii dotyczqcej informacji z przebiegu wykonania

budzetu Miasta t.odzi za I potrocze 2013 r.

Na
podstawie
art.13
pkt
4
dnia
7
pazdziernika
1992
z
(j.t. Dz.U. 2012 r., poz. 1113)

w
roku

zwlazku
z
art.
19
ust.
2
ustawy
o
regionalnych
izbach
obrachunkowych

Skiad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w lodzi:

1. Ewa Spionek
przewodniczqcy
2. Iwona Kopczyriska
czlonek
czlonek
3. Anna Kazmierczak

uchwala co riastepuje:

Opiniuje inforrnacje z przebiegu wykonania budzetu Miasta lodzi za I polrocze 2013 r.
wskazujqc dztalanta, ktore winny zostac podj cte w zakresie budzetu roku
biezaceqo oraz zalozeri wieloletniej prognozy finansowej Miasta, w celu zapewnienia
rnozllwoscl uchwalania budzetow w latach nasrepnych zgodnie z obowiqzujqcym prawem.

Uzasadnienie

Sklad Orzekajqcy rozpatrzyl przedlozona przez Prezydenta Miasta Lodzl lnforrnacje z
przebiegu wykonania budzetu za I polrccze 2013 roku biorqc pod uwaqe nastepujace
dokumenty:

•
•

•

•

przedlozona przez Prezydenta Miasta lodzi lnforrnacje opisowq z przebiegu
wykonania budzetu Miasta za I polrocze 2013 r.,
uchwale Rady Miejskiej w lodzi w sprawie uchwalenia budzetu na 2013 rok wraz
z uchwalarnl i zarzqdzeniami dokonujqcymi zmian budzetu i w budzecle
podejmowanymi w I polroczu. ktore zostaly przekazane do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Lodzi,
sprawozdania sporzqdzone zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Flnansow z dnia 3
lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczosci budzetowej COz.u. Nr 20,
poz.103) oraz z rozporzqdzeniem Ministra Finarisow z dnia 4 marca 2010 roku w
sprawie sprawozdari jednostek sektora flnansow publicznych w zakresie operacji
finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247),
lnforrnacje 0 ksztaftowaniu sie wieloletniej prognozy flnansowej, 0 ktorej mowa w
art.226 ustawy 0 finansach publicznych.

W wyniku analizy powyzszych rnaterialow sprawozdawczych oraz dokurnentow
pozostajqcych w rejestrach Izby, Sklad Orzekajqcy ustalil, ze przedlozone sprawozdania
statystyczne i sprawozdanie opisowe nie budza zastrzezeri z formalnego punktu
wldzenla, wlelkcscl planu dochodow i wydatkow budzetowych oraz przychcdow i
rozchodow Miasta lodzi zawarte w informacji opisowej i w sprawozdaniach
statystycznych sa zgodne z kwotami, kt6re zostaly uchwalone w budzecle, Zakres i
forma informacji 0 przebiegu wykonania budzetu za I polrocze odpowiada - co do zasady

- '. · >1 ,.

- szczeg61owoscl ustalonej przez organ stanowiqcy w uchwale nr LXXXIX/1547/10 z dnia
9 czerwca 2010 roku. Skred Orzekajqcy uwzgl~dnlt wyjasnienla zlozcne w plsrnle
Skarbnika Mlasta t.odzl z dnla 16 wrzesnta 2013 r. dotyczqce wydatkow zWiqzanych z
wypfatq odszkcdowari, jak rownlez odnosnie dokonanych zwrotow dotacji w tym
zWiqzanych z reallzacjq zadan wspolffnensowanych srodkaml z budzetu UE .
Jak wynika z przedfozonych dokurnentow dochody og61em Mlasta t.odzi na koniec okresu
sprawozdawczego zostaly wykonane w 49 15 % planu (dochady bieZqce zreallzowano na
pozlomle 49,2 %, netomlest dochody mafqtkowe wykonane zosta/y w "51,3 ·% planu
rocmeao), Analiza wykonanla docnodow bleZq,cych wskazuje na zroznlcowany stoplen Ich
reallzacji. I tak, wpfywy z: najmu lokall mleszkalnych i uzytkowych oraz wptywy z
odszkodowan za bezumowne korzystanle z lokall reallzowane przez admlnlstracje
nleruchomosclarnl - wykonano na poziomle 42,8 % planu rocznego, oplat za korzystanle
z transportu zblorowego - odpowlednlo w 34A%, ustawy 0 drogach publlcznych
odpowlednlo w 39,0 %, dochodow realizowanych przez Straz Mlejskq - odpowlednlo w
23,3 % ( pot. Informacje na str. 26131-32 w cz~scl Mater/aly Towarzyszqce).
Wykonanle pozostalych dochodow ze sprzedai:y skladnlkow majqtkowych na konlec
okresu sprawozdawczego, tj. po wyfqczenlu dochod6w zwlazanych ze zbyclem praw
majqtkowych na rzecz l:.SI Sp. Z 0 .0. w wysokoscl 228.870.185 zf - uksztattowafo sl~ na
pozlomie 31,2 % planu rocznego •
Wydatki ogotem budzetu zreallzowano na poziomle 4419% planu rocznego (wydatkl
blezqce wykoneno w 51,2 % plenu, a wydatkl mafqtkowe zreaflzowana w wysakosd 31,4
% pli;mu). Analiza wykonania wvdetkew blei:qcych wskazuje na zrozntcowanv stopleri Ich
realtzacjt, a w odnlesleniu do nlaktorych zadari wvsokosc wydatkow jest lstotnie wyi:sza
od 50 %, np. dotacje dla szkot i przedszkoll publlcznych i nlepubllcznych, wydatkl na
Swiadczenia spoteczne. W Informacjl zawarto wyjasnlenJa dotyczqce pozlomu wykonanla
wvdatkow majqtkowych za okres I patrocza.
W wvntku reaIIzacjI dochodow i wydatkow blezacych na konlec okresu sprawozdawczego
budzet Mlasta zamknqt sl~ nadwyzkq operacyjnq w wvsokosct 45.471.633;4 zt, co
stanowl zaledwle 21.6 % planu .
Wykazane w sprawozdaniu statystycznym Rb Z (0 stanle zobowlqzat1 wg tytul6w
dluznych) zadfuzente Mlasta t.odzi z tytufu zaciClflnl~tych na konlec okresu
sprawozdawezego kredytow i pozyczek (w tym krotkotermtnowych w wysckosct
79.006.357 128 Zf)1 wyemltowanych obllgacji oraz zobowlazan wymagalnych w tqcznej
wvsokosct 1.885.147.345167 zf1 stanowlto 50,94 %1 a po uwzgl~dnlenlu regulacjl
wynikajcr.cej z art. 170 ust. 3 ustawy z dnla 30 czerwca 2005 roku 0 finansach
pUbllcznych wskazntk ten obnlzy sl~ do pozlomu 48167 % planowanych doehodcw (par.
art. 170 ustawy z dnla 30 czerwca 2005 roku 0 finansach pubflcznych Dz.V. Nr 249, poz,
2104 z p6inlejszyml zmlanaml w zwlllzku z art. 121 ust.8 ustawy z dnla 27 slerpnle
2009 roku Przeplsy wprowadzajq,ce ustaw~ 0 finansach pubflcznych, Dz.V. Nr 157 poz,
1241). Stosownle do treSci art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 f1nansach
publlcznych, wskazntk dfugu ustalany jest w trakcie roku budzatoweqo jako relacja stanu
zobowlqzan wg tytutOw dluznvch do planowanych dochodow, natomlast na koniec roku
wskaznlk ten ustalany jest w odnleslenlu do wykonanych dochodow . W I polrot:zu Mlasto
nle zac/ClfIn~to zobowlazaf z tytulu kredytow I poi:yczek dtugoterm/nowych oraz nie
dokonalo emlsji obllgacjI, tak wl~c przy usta/eniu . wskaznlka zadluzenla pianowane
przychody z tych . tytutow nle byfy uwzgl~dnlone. Na poziom wskaznika wptyn~y
natomlest, dokonane w p/erwszym pofroczu sptaty zobowlazan dtugotermlnowych w
wysokoscl 28.155.931 147 zt ( w tym ViYkup .o b!lg ~tcj l w kwocle 15.000.000 ·zt) . Na dzlen
30 czerwca blei:qcego roku przychody z tytutu prywatyzacji zreallzowano w kwoc/e
119.235,58 zt, zatem w 0 12 % planu rocznego.
przy powyi:szym Skred Orzekajcr.cy odnotowuje obnlzenie pozlomu zobowiqzan
wymagalnych
admlnistracjl
nleruchomQ~Gi!'lmll
bow/em
na
konlec
okresu
sprawozdawczego1 zobowicr.zanla t~ , ~ mkn~ty !'ll ~ ~otcr. 2.442.836,81 zf , natomlast w
anaioglcznym okrasle roku ublegtego uksZta«:owaty sl~ w wysokosc/ 7.696.551 195 zt .
' ,'
-. '
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Sklad Orzekajqcy przypomina, ze niewykonanie zobowiqzania jednostki sektora finans6w
publicznych, kt6rego skutkiem jest zaplata odsetek, kar lub oplat moze rodzlc
odpowtedzialnosc z tyt. naruszenia dyscypliny finans6w publicznych (por. ustewe z dnia
17 grudnia 2004 roku 0 odpowledzielnoscl za naruszenie dyscypliny tinerisow publicznych
(j.t Dz U 2013 r. poz.168)).
Stosownie do wymog6w wynikajqcych z art.266 ust.1 ustawy 0 finansach publicznych,
organ wykonawczy przedlozyl Izbie Inforrnacje 0 ksztaltowanlu si~ wieloletniej prognozy
finansowej, w tym 0 przebiegu realizacji przedsiewzlec, 0 kt6rych mowa w art.226 ust.3
ustawy. Przedlozona informacja zostala opracowana zgodnie z obwiqzujqcymi przepisami
i odpowiada szczeqolowosci wynikajqcej z pcdjetej uchwaly organu stanowiqcego.
Z danych zawartych w informacji wynika, ze na przedslewzlecla realizowane w ramach
wydatkow blezacych w pierwszym polroczu biezaceqo roku wydatkowano srodkl na
poziomie 45,1 % planu rocznego , natomiast w ramach wydatk6w majqtkowych 17,2%.
Analiza przebiegu realizacji pcszczeqolnvch przedslewziec, dla ktorych okreslono limity
wvdatkow majqtkowych, prowadzi do wniosku, ze stopleri ich zaawansowania jest
zr6Znicowany.
Oceniajqc
finansach
prognozy
rejestrach

spelnlenle w latach 2014-2031 zasad zawartych wart. 242 i 243 ustawy 0
publicznych, Sklad Orzekajqcy uwzqlednil dane wynikajqce z wieloletniej
finansowej Miasta Lodzi w tym prognozy kwoty dluqu, znajdujqce sle w
Izby.

Jak wynika z wielkoscl wieloletniej prognozy finansowej Miasta,
latach 2014-2031
zachowana zostanie zasada okreslona wart. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku,
bowiem w kazdyrn roku objetym prognozq, zaplanowano nadwyzkl operacyjne budzetu
(rozumiane jako nedwyzk« dochodow biezecych nad wydatkami biezecyrnh,
Sktad Orzekajqcy w formutowanych opiniach wielokrotnie wskazywaL ze przyjety w
prognozie montaz finansowy jest wieloaspektowy i obarczony ryzykiem, bowiem dla
wykonania planowanego poziomu wydatkow majqtkowych z jednej strony niezbedne
beda srcdkl pozyskiwane z przychodow zwrotnych tpozvczek, kredytow, obligacji ), zas z
drugiej strony mozliwosc ich zaciqgania jest uzalezniona od poziomu wykonanych
dochcdow, w tym uzyskanych srodkow z UE. Skutkiem zaplanowania w latach 2013-2014
wysokiego poziomu wydatkow majqtkowych, dla finansowania ktorych niezbedrie beda
przychody zwrotne oraz w wyniku przyjecla zalozenla, ze splata zobowiazari z tytulu
pozyczek i kredyt6w jak rownlez wykup obligacji, zostalv odlozorie w czasie - jest
tendencja rcsnaca poziomu dluqu,
Poczawszy od 2011 roku dla danej jednostki sarnorzadu terytorialnego obliczany jest
indywidualny wskaznik maksymalnego obclazenla budzetu z tvtulu splaty dluqu ustalany
jako srednla arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochod6w
blezacych powlskszonvch 0 dochody ze sprzedazy majqtku oraz pomniejszonych 0
wydatki biezace do dochcdow cqolern budzetu stosownie do art. 243 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych.
W wieloletniej prognozie Miasto wykazalo wprawdzie, ze obclazenle budzetu splata dluqu
od 2014 roku uksztaltuje sle poriizej wskaznlka maksymalnego ustalonego dla danego
roku, jednakze w latach : 2017, 2018 oraz 2020 , relacja ta oscylowac bedzie w
granicach wskaznika dopuszczalnego, nadto w latach 2014 i 2015 relacja ta zostanie
spetniona przy uwzglednieniu wytaczen , 0 ktorych mowa wart. 243 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych. W prognozie przyjeto rownlez zalozenle,
ze poczawszy od roku 2017 splata zobowlazari zaliczanych do dluqu bedzle finansowana
z nadwyzki dochcdow nad wydatkami budzetowvrnl tnedwyzki budzetowejv, kt6ra
powstanie de facto z nadwvzkl operacyjnej planowanej w tym roku na wysokim poziomie
296,2 min zt.
Przy powyzszvrn Sklad ponownie wskazuje, ze w latach 2010 - 2012 zar6wno nadwvzka
operacyjna jak i wptywy z tvtufu sprzedazy rnajatku wykonane zostaly ponizej
zalozonvch wielkoscl. Poczawszy od 2014 r. maksymalny putap obciazeriia budzetu
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, sptatq dtugu zalezny jest wprost od wykonanla nadwyZek operacyjnych oraz uzyskanla
dochodow ze sprzedaZy majqtku - wlelkosci te bowiem detarmlnujq wysokosc
wskainlkOw jadnorocznych z lat n-3 ,n-2, .bowlam stanowlq podstawe do ustalenla
wskaznlka malcsymalnego (par. reguhg art. 243 ustawy a flnansach pubflcznych). Majqc
na wzgllildz1e, ze faktycznle oslqgnililte
pozlomy tego wskaznlka ':" ustalone na
podstawle wykonanla budzetu Mlasta w latach 2011-2012 - wynlosty odpowiednlo
0,0243 oraz 0,0318, w ocenle Skffidu uznac nalezy, ze wskainlkl iednoroczne wynlkajace
z Dragnozy Mlasta zaWzono na wysoklm pozlomle przy uwzgllildnlenlu ,za na pozlom
wskaznlka dla roku 2013 wplywajq vi spos6b Istotny dochody zwlqzanych ze zbyciem
praw majqtkowych na rzecz tsI Sp. z 0.0 ..
W ocenle Sktadu Orzekajacego. przvieta w prognozle mozlIwosc sptaty dtugu w
wysokoSciach okre5lonych w latach: 2017. 2018 oraz 2020, obclazona jest znacznym
ryzyklem. bowlem dla spefnlenia reguly wynlkajacej z art. 243 ustawy 0 f1nansach
publlcznych nlezbedna jest reallzada wlelkoscl nadwyZek operacvjnych J dochodow ze
sprzedaZy majatku na pozlomie nle nlZszym od ustalonego w prognozle.
Na marglnesle nlnfejszej oplnll, z uwagi na pozlom prognozowanego zadluzenta Mlasta,
Sktad ponownle poddaje pod rozwaglil przeprowadzenle dodatkowej anallzy w zakresle
sytuacjl f1nansowej wvstlilpujqcej w podmlotach, dla kt6rych Mlasto jest organem
zalozvclelsklm (np. samadzlelne pubflczne zakJady opleki zdrawatnej) rub w ktOrych
poslada udzlaty (np. sp6Iki), w kontekScie jej ewentualnego wplywu na stan ftnanscw
Mlasta.
MajCle na wzglQdzie wskazane wyzej wielkosci dotyCZOlce wykonania budzetu
2013 .roku oraz obszary ryzyka zwiq,zane z realizacjOl zaloien wieloletniej
prognozy finansowej Miasta, Sklad OrzekajOlCV wskazuje na koniecznosc
podiQeia na~pUiilcvch dziahu'i:
l/dokonanla ponownej analizy wielkosci dochod6w I wydatk6w zaplanowanych
w budzeele Miasta na 2013 rok oraz wprowadzenla odpowiednich zmian tyeh
wielkosci i ustalenia wysokosei nadwyiki operacyjnej oraz dochod6w ze
sprzedaiy majOltku na poziomle najbardziej zbliZonym do przewid)'wanego
wykonania (w konsekwencji analizie na/eZy rowniez poddac zarawno zaioZenia
przyjt:te do uzasadnienia poziomu nadwyi:/d operacyjnej przedlaione Izbie w
dniu 31 stycznla 2013 roku pismo DFP-BD-III.301.4.2013
jak rowniez
planawane paziamy tych nadwyZek w latach abjQtych wie/aletniCl pragnazCl
finansawCl Miasta),
2/dokonania
aktualizacjl
harmonogram6w
pozyskiwania
dochod6w
I
ponoszenia wydatkOw dotyCZilcvch zadan majiltkowyeh realizowanyeh przy
udziale srodkOw z budietu UE, bowiem wysokosc pozyskanych przez Miasto
srodkciw oraz pra'!Nidtowe ieh wykorzystanie jest jednym z element6w
niezbQdnyeh d'ls zaehowania przez Mlasto prawem przewidzianych IImit6w
obelilienia budiet6w od 2014 roku sptatil dtugu- stosownle do regulacjl z art.
243 ustawy 0 flnansach publicznych,
3/ dokonanla powt6rnej analizy wysokoscl planowanyeh przyehod6w zar6wno
zwrotnych jak I z tytulu prywatyzacji, z uwzglQdnienlem analiz wynikajOlCVCh z
pkt 1 I 2 W celu zachowanla w 2013 roku ograniczenla z art. 170 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku 0 flnansach 'p ub llezny eh, a od 2014 roku ograniczen z art.
243 ustawy 0 finansac~ pUblicznych,
4/podejmowania dec:yzjl .0 zaciiUlanl,, _.zobpw i i\Zan dotyczil,cYC;b zarOwno
przychod6w zwrotnych, jak r6wni~ . odnoSZilcvch siQ do ' ~Dowanych
przedsit=wziQc 0 charakterze majOltl(owym , z uwzglt=dnienlem wynik6w analiz
wskazanych w pkt 1 - 3, tj. na podstawie oct;!!ny sytuacji finansowej Miasta.
Powyzsze dziatanla, zdanlem ~ktadu Or~ekajileego, SOl konieczne dla
zapewnlenia moiliwosci uchwalania bUdzetOw w latach nastQpnych zgodnie z
obowii\ZUiOlevm prawem.
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Nlniejsza oplnla oparta jest wyfqcznle na wynlkach anallzy przedlozonych przez
Prezydenta Mlasta l:.odzl dokumentow I dotyczy jedynle formalno - prawnych aspektow
przeblegu wykonywanla budzetu, Nle rnoze bye zatem uwazana za rowneznaczna z
wszechstronnq ocena prewldlowoscl przeblegu wykonania budzetu w I polrcczu 2013
roku.
Od opinll wyrazonej w nlnlejszej uchwale sfuZy odwolanle do petnego skladu Kolegfum
Izby w termlnle 14 dnl od dnia dcreczenta uchwalv.
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