
Uchwata Nr I/ 88 /2011 
SkCadu Orzekajqcego Regionalnej Irby Obrachun kowej w todzi 

z dnia 31 marca 2011 roku 

w sprawie opinii dotyczqcej mozliwosci sfinansowania def icytu 
budietowego Miasta lodzi 

Na podstawie ar t .  246 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 
finansach publicznych (0z.U. Nr 157, poz. 1240 z poiniejszymi zmianami), w 
zwiqzku z art.19 ust.2 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 roku o regionalnych 
izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 26 kwietnia ZOO1 roku 0z.U.nr 55, 
poz,577 ze zm.)SkCad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej todzi:  

1. Ewa spionek - przewodniczqcy 
2.  Iwona Kopczyhska - czlonek 
3. Anna Kaimierczak - cztonek 

uchwala, co nastgpuje: 

Opiniuje siq pozytywnie z uwagami zawartymi w uzasadnieniu motl iwoid 
sfinansowania w 2011 roku pianowanego deficytu budzetu Miasta lodz i  

Uzasadnienie 

Sklad Orzekajqcy formutujqc opiniq zawartq w sentencji przyjql za 
podstawq dane wynikajqce z Uchwaiy Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w todzi z dnia 
26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budietu miasta kodzi na 2011 r ,  w 
brzmieniu ustalonym Uchwalq Nr IX/120/11 oraz prognozy kwoty dhgu  
zalqczonej do wieloletniej prognozy finansowej. 

W budiecie Miasta todzi na 2011 rok okreslono planowany deficyt w 
wysokosci 350.760.525 z+ i wskazano ,ie sfinansowany bqdzie przychodami z 
tytuju: zaciqganych kredytbw na rynku krajowym w wysokoSci 158.807.524 zl, 
kredytow zaciqganych na rynku zagranicznym w wysokosci 100.000.000 zl, 
przychodow z prywatyzacji w kwocie 18,800.000 zl oraz wolnych 6rodk6w jako 
nadwyiki grodkow pieniqznych na rachunku bieiqcym budtetu jednostki 
samorzqdu terytorialnego, wynikajqcych z rozliczen wyemitowanych papier6w 
wartosciowych, polyczek i kredytow z lat ubieglych w wysokoSci 73.153.001 zl. 

Z dokumentow bqdqcych w dyspozycji SkSadu na dzieri wydania niniejszej 
opinii wynika, t e  kwota planowana na  finansowanie deficytu przychodami z tytutu 
wolnych Srodkow zostala ustalona w sposob prawidlowy. 

Dokonujqc analizy, Sklad Orzekajqcy uwzglqdni+ przepisy ar t .  170 ust. 1 i a r t ,  169 
ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych - zwanej 
dalej ,,ustawqU- (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z poiniejszymi zmianami) w zwiqzku z 




