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UCHWAŁA Nr 3.l./154/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 19 stycznia 2021 roku

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego 
w  uchwale budżetowej Województwa Mazowieckiego na rok 2021.

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku 
o  regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.2019.2137 t.j.) oraz art. 246 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j.) - Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Warszawie:

Przewodnicząca: - Agnieszka Szewc
Członkowie:  - Konrad Pachocki

- Karolina Aszkiełowicz
uchwala, co następuje:

§ 1

Wydaje pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu 
określonego w uchwale budżetowej Województwa Mazowieckiego na rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu przez 
Województwo Mazowieckie w trybie określonym w art. 246 ust. 2 ustawy 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 22 grudnia 2020 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła 
w wersji elektronicznej uchwała budżetowa Województwa Mazowieckiego na rok 2021 
Nr 174/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2020 roku.

Z uchwały budżetowej wynika, iż na rok 2021 został zaplanowany deficyt w wysokości 
269.223.475,00 zł, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami planowanymi na poziomie 
3.583.488.896,00 zł oraz wydatkami ustalonymi w kwocie 3.852.712.371,00 zł. 
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Jako źródła finansowania planowanego deficytu wskazano przychody pochodzące z:
- kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym w kwocie 269.223.475,00 zł

Zaplanowane źródło finansowania deficytu jest zgodne z art. 217 ust. 2 cyt. ustawy 
o  finansach publicznych.

Łączne przychody ujęte w uchwale budżetowej wynoszą 666.027.264,00 zł w tym 
z  tytułu: 
 spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w latach ubiegłych 28.964.977,00 zł

 wolnych środków 57.062.287,00 zł
 kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym 280.000.000,00 zł
 kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu 300.000.000,00 zł

Łączne rozchody stanowią kwotę 396.803.789,00 zł i przeznaczone są na:
 spłatę kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego 

deficytu 300.000.000,00 zł

 spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 84.803.789,00 zł
 spłatę pożyczka z budżetu państwa 12.000.000,00 zł

Po uwzględnieniu ww. zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku, 
prognozowany wskaźnik długu Województwa nie przekroczy na koniec 2021 roku 
dopuszczalnego limitu, o którym mowa w art. 243 cyt. ustawy o finansach publicznych. 
Relacja spłat zadłużenia Województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 
przypadających na dany rok, kształtować się będzie na poziomie 0,0485 przy wskaźniku 
maksymalnym 0,3166 ustalonym w oparciu o planowane wartości wykazane 
w  sprawozdaniach budżetowych za trzy kwartały 2020 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w  Warszawie postanowił jak w sentencji uchwały.
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