
UCHWALA Nr Wa.407.2011
 
Sktadu Orzekajctcego Reglonalnej Izby Obrachunkowej
 

wWarszawfe
 
z dnla 9 grudnla 2011 roku
 

w sprawie opmll 0 przed~ozonym przez Za~d WoJewOdztwa Mazowieckiego 
projekcle uchwa~ 0 Wieloletniej Prognozie FJnansowej WoJew6dztwa 
Mazowleckiego oa lata 2012 ·2034 

Na podstawie art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy Z dnia 7 patdziemika 
1992 roKu 0 regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Oz. U. z 2001 r. Nr 
55, poz. 577 z poin. zm.) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku 0 finansach publlcznych (Oz. U. 157, pOl. 1240 z pazn. zm.) - Sldad 
Orzekajq,cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: 

PrzewodnicZilca: - Bozena Zych
 
Czlonkowie: - Teresa Gol~biew5ka
 

- Bozenna Piotrowska
 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

Pozytywnie - z uwagami zawartymi w uzasadnieniu - opiniuje przedto.zony przez Zarzctd 
Wojew6dztwa Mazowieckiego projekt uchwaty w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2012 - 2034. 

§2 

Uchwata wchodzi w Zycie z dniem podjfi!cia oraz pod\ega opublikowaniu przez 
Wojew6dztwo Mazowieckie w trybie okreslonym wart. 246 ust. 2 w zwiqzku z art. 230 
ust. 3 cyt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych. 

§3 

Od niniejszej uchwaty stuZy odwotanie do Kole.gium Regionalnej Izby ObrachunkoweI w 
Warszawie w terminie 14 dni od daty jej dor~czenia. 

Uzasadnienie 

W dniu 15 listopada 2011 roku, przy uchwafe Nr 2466/1 06/11 Za~du 

Wojew6dztwa Mazowieckiego Z dnia 14 listopada 2011 roku, do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie wplyn~J projekt uchwaty w s.p-rawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2012 - 2034. 

Okres spofZC\dzenia WPF uwzgl~dnia dyspozycje art. 227 cyt. ustawy 0 

finansach publicznych, gdyz obejmuje lata na jakie przyj~to limity wydatk6w na 
przedsj~wzi~cia okreslone w zalqcznikaGh Nr 2 - 11 do proJektu uchw~ oraz okres, na 
kt6ry zacicwni~to lub planujesi~ zaciClQnqe zobowiqzania dfuzl'1e okreslone w za~czniku 
Nr 1. 



Wyst~puje - wymagana art. 229 cyt. ustawy (;) finansach publicznych - korelacja wartosci 
wykazanych w projekcie WPF i uj~tych w projekcie uchwaJy budzetowej na 2012 rok, W 
tym w zakresie wyniku budzetu i zwiC\zanych z nlm kwot przychod6w i rozchod6w. 

Zachowana zostala wymagana relacja pomi~zy stronct bieZqcq a maj~tko.w9. budzetu. I 
tak, zgodnle z art. 242 ustawy 0 finansach publicznych. wydatki bie~ce nie sq, wyZsze 
nii planowane dochody biezqoo. 
W zakresie ptanowanej kwoty dtugu stwierdzono, ie zachowany zostat dopuszczaln.Y. 
okreslony art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 fitJansach 
publicznych w zwi~zku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy 
wprowadzaj~ce ustawfi! 0. finansach publiczny.ch, poziom zadruienla w latach 2012-2013 
wtc\cznie. POCZqwszy od 2014 roku spe/niorte zostat;t natomiast wymogi art. 243 cyt. 
ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych w zakresie indywldualnego 
wskatnika zadfuzenia. 

Skhld OrzekaJltcy wnosl uwagl do przedloton'ego proJektu WPF: 

1. Odnosnie pragnozowanego wzrostu dochod6w z tytLHU udzicHU WoJew6dztwa w 
podatku dochodowym ad os6b prawnych na 2013 rok, objasnienia do projektu WPF 
przedstawiaj'l wzajemnie sprzeczne zalozenia, tj. poda]e sl~ wskatnik wzrostu 0 6% j 

17% (str. 15); 

2. Prognozowane budzety na lata 2013, 2015,2017.2019 i 2023 nie bilansu~ si~. 

tj. nie zachodzi r6wnowaga pomi~dzy sum~ planowanych dochod6w i Pf2Ychod6w oraz 
sumct planowanych wydatk6w i rozchod6w. W kazdym przypadku r6znica wynosi 1 z~ 

(za~cznik Nr 1): 

3. W nizej wymienionych przypadkach. przedstawione objasnienia do projektu WPF 
Sq sprzeczne z danymi uj~tymi w cz~sci tabelarycznej - zatciczniku Nr 1, tj.: 

- Wg objasniefi (tabela Nr 7. str. 22) deficyt budietu Wojew6dztwa wyniesie; w 2012
 
roku - 365.000.000 zf j w 2013 roku - 191.269.581 zf, podczas gdy wg zah:{cznfka Nr 1
 
do projektu WPF planowany deficyt budzetu (ujemna rOznica pomj~dzy pianowanymi
 
dochodami i wydatkami budzetu) wynosi: w2012 roku - 356.657.795 zJ i w 2013 roku

184.823.010 zl; 

- Z objasnieri (tabela Nr 7, str. 22) wynika, ie w latach 2014 - 2034 prognozowane sq,
 
nadwyi:ki budzetu Wojewodztwa. kt6re zostanct przeznaczone na reallzac~ Inwestycl1
 
uj~tych w "Wykazie przedsi~wzi~c do WPF na lata 2012-2034".
 

W ocenie Skladu OrzekajC\cego analiza danych zaprezentowanyCh w za~cznlku Nr 1 do 
projektu WPF wskazuje. ze pJanowane nadwyZki budietu (dodatnie r6Znice pom~dzy 
Pla~owanymi ~ochodami i wydatkaml) ~dC\ przeznaczone na sptatft' cRugu 
WOJew6dztwa, tJ. na rOlchody budietu. 

Sktad OrzekajClcy wskazuje, ze w ~wletle obowj~zuj.l\cego sfanu prawnega ole jest 
moiliwe finansowanie wydatk'6w danego roku budzetowegG z nadwyZki budtetowej tego 
roku. Bowiem jeieli jakakolwiek kwata zostanie przeznaczona na finansowanie 
inwestycJi to !<wata fa stanowi wydatek budtetu danego .roku j powinna bye u~ta w 
kwocie planowanych wydatk6w maj'l,tkowych. 
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Ponadto Sktad Orzekajqcy wskazuje na potrzeb~ wykazania w zalqczniku Nr 1 do 
projektu WPF, przedstawiajqcym prognoz~ dtugu Wajew6dztwa, relacji ~cznej kwaty 
przypadajetcych w poszczeg61nych latach: 
~ splat rat kredyt6w i poi.yczek, a kt6rych mowa wart 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz 
z naleznymi w danym roku odsetkami od kredyt6w i pOZyczek, 0 kt6rych mowa wart. 89 
ust. 1 j art. 90 cyt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach pUblicznych, 

- wykup6w papier6w wartosciowych emitowanych na eele okreslone wart. 89 ust. 1 pkt 
2 - 4 oraz art. 90 wraz z naleznymi odsetkami i dyskontem od papier6w wartoSciowych 
emitowanych na eele okreslone wart. 89 us!. 1 i art. 90 cyt. ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku 0 finansach pUblicznych, 

• potencjalnych splat kwot wynikaj<:\cych z udzielonych por~czen oraz gwarancji, 

do planowanych dochod6w og6tem budzetu (Iewa strona wzoru okreslonego wart. 243 
ust. 1 cyt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku a finansach publicznych). 

Sk~ad Orzekajqcy zauwaza rowniei:, ze poczynaj,\c od 2016 roku nie planuje silil 
dochod6w maj(\lkowych a w objasnieniach do projektu WPF nie wyjasniono podstaw 
takiego zarozenia. 

Sk~d Orzekaj<;tcy wydaj'tc nmlejSZel opmu:~ uwzglr:dnil, przyj~te przez Zarz'id 
Wojew6dztwa Mazowieckiego w prognozie d/ugu, zatozenia iz realizacja dochod6w 
Wojew6dztwa b~dzie na poziomie kwat uj~tych w tej prognozie. Sktad Orzekajctcy 
wskazuje zatem na szczeg61nCl koniecznosc statego, biezcteego monitorowania dtugu i 
stopnia realizacji planowanych dochod6w budzetu Wojew6dztwa. 

Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowil jak 
W sentencji uchwaly. 
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