UCHWAŁA Nr Wa.87.2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 26 lutego 2015 roku
w

sprawie

opinii o prawidłowości
Mazowieckiego.

planowanej

kwoty

długu

Województwa

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt 10, art. 19
ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn.zm.) – Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodnicząca:
Członkowie:

- Lucyna Kusińska
- Bożena Zych
- Iwona Molitor

uchwala, co następuje:
§1
Na podstawie przyjętej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 oraz
uchwały budżetowej na 2015 roku, pozytywnie opiniuje planowaną kwotę długu
Województwa Mazowieckiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu przez
Województwo Mazowieckie w trybie określonym w art. 246 ust. 2 w związku z art. 230
ust. 4 cyt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§3
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Uzasadnienie
W dniu 29 stycznia 2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
wpłynęła podjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwała Nr 1/15 z dnia
26 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Mazowieckiego na lata 2015-2039 (w formie dokumentu elektronicznego). Dnia 03 lutego
2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła podjęta przez
Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwała Nr 2/15 z dnia 26 stycznia 2015 roku
w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok.
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Skład Orzekający dokonał analizy przedłożonych uchwał, z których wynika,
że:
Zachowana została - wymagana art. 229 ustawy o finansach publicznych z 2009
roku - korelacja wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w części
dotyczącej 2015 roku i określonych w uchwale budżetowej na 2015 rok, w tym w zakresie
wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.
Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z
tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.
Z Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 20152039 wynika, że w latach 2015-2039 nie planuje się przychodów, które związane byłyby
z zaciągnięciem długu, a spłata długu będzie dokonywana z prognozowanych na te lata
nadwyżek budżetowych.
W latach 2018-2039 spełnione zostały wymogi art. 243 cyt. ustawy dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie indywidualnego wskaźnika spłat
zobowiązań. Niniejsze wskaźniki nie są spełnione w latach 2015-2018, jednak z uwagi
na przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego „Program postępowania
ostrożnościowego” i związaną z tym programem zaciągniętą pożyczką z budżetu
państwa, zapisy art. 224 ust. 1 pkt 2 lit. „b” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, wyżej wskazane przekroczenia wskaźników dopuszczają, w przypadku gdy
zachowane zostaną zasady określone w art. 242-244, na koniec roku, w którym upływa
termin spłaty pożyczki.
Planowany dług Województwa Mazowieckiego ulega zmniejszeniu w 2015 roku
do kwoty 1.772.243.235,00 zł, w stosunku do planowanej kwoty długu na koniec 2014
roku (1.879.074.769,00 zł)
Skład Orzekający wydając niniejszą opinię uwzględnił przyjęte w Prognozie
założenia, iż realizacja dochodów budżetu będzie przebiegać na poziomie kwot
prognozowanych.
Skład Orzekający zauważa, że w uchwale budżetowej ustalono limit zobowiązań z
tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu w kwocie 300.000.000,00 zł.
Skład Orzekający nadmienia, że w przypadku nie spłacenia do końca 2015 roku całości
lub części tych zobowiązań, powiększą one dług Województwa.
Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający wskazuje na konieczność bieżącej
analizy zakładanych wielkości budżetowych pod kątem możliwości finansowych
Województwa, aby zagwarantować spłaty zobowiązań, z zachowaniem obowiązujących w
tym zakresie przepisów prawa, przy jednoczesnej realizacji nałożonych na Województwo
zadań.
W tym stanie faktycznym i prawnym Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie postanowił jak w sentencji.
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