
UCHWALA Nr 64/W108
 
Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej
 

wWarszawie
 
z dnia 17 kwietnia 2008 roku
 

w sprawie wydania opmn 0 przedlozonym przez Zarzad Wojewodztwa 
Mazowieckiego sprawozdaniu z wykonania budzetu Wojew6dztwa za 2007 
rok. 

Na podstawie art.13 pkt 5 w zwiazku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 
7 pazdziernika 1992 roku 0 regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pozn.zm.) - Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie w skladzie: 

Przewodniczaca - Bozena Zych 
Czlonkowie - Teresa Golebiewska 

- Iwona Molitor 

uchwala, co nastepuje: 

§1 

Pozytywnie z uwagami zawartymi w pkt 2 i 5 uzasadnienia opiniuje sprawozdanie
 
z wykonania budzetu Sejmiku Wojew6dztwa Mazowieckiego za 2007 rok.
 

§2 

Uzasadnienie stanowi integralna cz~sc uchwaly. 

§3 

Od niniejszej uchwaly SIDi:y odwolanie do Kolegium Regiona1nej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doreczenia uchwaly. 

Uzasadnienie: 

W dniu 20 marca 2008 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
wraz z uchwala Nr 438/120108 Zarzadu Wojew6dztwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 
2008 roku wplynelo sprawozdanie z wykonania budzetu Wojew6dztwa Mazowieckiego 
za 2007 rok. 

Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonal analizy 
i oceny ww. dokumentu przyjmujac nastepujace kryteria: 

1. okreslona art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. 0 finansachpublicznych 
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pozn.zm.) terminowosc przedlozenia opiniowanego 
dokumentu, 

2. szczegolowosc sprawozdania z uwzglednieniem art. 199 ust. 1 cyt. ustawy 0 finansach 
publicznych, 

3. wzajemna zgodnosc planowanych i wykonanych kwot dochod6w i wydatkow	 oraz 
przychod6w i rozchod6w wykazanych w sprawozdaniach: opisowym, statystycznych 
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oraz wynikajacych z uchwal organu stanowiacego i wykonawczego, podjetych na 
przestrzeni 2007 roku, 

4.	 zgodnosc wykonanych zrodel dochod6w i kierunk6w ich wydatkowania 
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa, 

5.	 zachowanie r6wnowagi budzetowej (dochod6w i wydatk6w oraz przychod6w 
i rozchod6w), z uwzglednieniem wyniku budzetu, 

6. stopien realizacji planu dochod6w i wydatk6w oraz przychod6w i rozchod6w, analiza 
wyjasnien istotnych odchylen pomiedzy wielkosciami planowanymi i wykonanymi, 

7. przestrzeganie okreslonego	 wart. 169 ust. 1 cyt. ustawy 0 fmansach publicznych
limitu obciazenia budzetu jednostki samorzadu terytorialnego z tytulu: 

-splat rat kredyt6w i pozyczek, 0 kt6rych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy 
o finansach publicznych wraz z naleznymi odsetkami od kredyt6w i pozyczek, 
o kt6rych mowa w art. 82 ust. 1 tejze ustawy, 

-wykupu papier6w wartosciowych emitowanych przez jednostke samorzadu 
terytorialnego na cele okreslone w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy 0 finansach 
publicznych wraz z naleznymi odsetkami i dyskontem od papier6w wartosciowych 
emitowanych na cele okreslone w art. 82 ust. 1 tejze ustawy, 

-potencjalnych splat kwot wynikajacych z	 udzielonych przez jednostke samorzadu 
terytorialnego poreczen i gwarancji, 

8. przestrzeganie - okreslonego wart. 170 ust. 1 cyt. ustawy 0 finansach publicznych 
limitu zadluzenia jednostki samorzadu terytorialnego w stosunku do wykonanych 
dochod6w, 

9. zgodnosc zastosowanej klasyfikacji budzetowej z rozporzadzeniem Ministra Finans6w 
z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegolowej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, 
przychod6w i rozchod6w oraz srodkow pochodzacych ze zrodel zagranicznych (Dz.U. 
Nr 107, poz. 726 z pozn.zm.). 

Uwzgleduiajac powyzsze kryteria Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie stwierdzil, co nastepuje: 

1. Uchwalony przez Sejmik Wojew6dztwa Mazowieckiego budzet Wojew6dztwa na 
2007 rok, po uwzglednieniu zmian dokonanych w ciagu roku, przewidywal plan 
dochod6w w wysokosci 2.546.430.383,00 zl, Dochody Wojew6dztwa zrealizowano w 
kwocie 2.~82.641.305,11zl,co stanowi 97,49% planu. 

2. Wg danych zaprezentowanych W opiniowanym sprawozdaniu oraz w sprawozdaniu 
Rb-Z 0 stanie zobowiazan, zobowiazania wg tytulow dluznych na koniec okresu 
sprawozdawczego wyniosly 352.019.607,17 zl, co stanowi 14,18% wykonanych 
dochod6w ogolem, 
Powyzsza kwote stanowia kredyty i pozyczki - 351.939.936,79 zl oraz zobowiazania 
wymagalne -79.670,38 zl, 
Zatem Sklad Orzekajacy zauwaza, iz nieterminowe regulowanie zobowiazan moze 
skutkowac zaplata odsetek, co moze stanowic naruszenie dyscypliny finans6w 
publicznych w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku 
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o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych (Dz.U. Nr 14,
 
poz. 114 z pozn.zm.).
 
ZaS dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansow publicznych do
 
niewykonania zobowiazania jednostki, ktorego termin platnosci uplynal, wskutek
 
zaniedbania lub niewypelnienia obowiazkow w zakresie kontroli finansowej, moze
 
stanowic naruszenie dyscypliny finans6w publicznych w rozumieniu art. 16 ust. 2 cyt.
 
ustawy 0 odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych.
 

Jednoczesnie ze sprawozdania Rb-N wynika, ze na koniec 2007 roku naleznosci
 
wymagalne Wojewodztwa wyniosly 13.503.509,71 zl,
 

3. Uchwalony przez Sejmik Wojew6dztwa budzet lacznie z dokonanymi w ciagu roku 
zmianami przewidywal plan wydatkow w wysokosci 2.891.336.038,00 zl.
 

Wydatki ogolem zrealizowano w kwocie 2.728.325.009,13 zl co stanowi 94,36%
 
planu, z tego:
 
a) wydatki biezace zrealizowane zostaly na poziomie 93,22% planu po zmianach
 
b) wydatki majatkowe zrealizowane zostaly na poziomie 96,20% planu po zmianach.
 

Kwota zrealizowanych wydatkow obejmuje wydatki, ktore nie wygasly z uplywem 
2007 roku i beda przeznaczone na fmansowanie zadan w 2008 roku 
334.768.428,00 zl. 

4.	 Wynik budzetu za 2007 rok zamknal sie deficytem w kwocie 245.683.704,02 zl, 
podczas gdy planowany byl deficyt w kwocie 344.905.655,00 zl, 

5. Wg danych zaprezentowanych w opiniowanym sprawozdaniu nie stwierdzono 
przekroczenia planu wydatkow budzetowych na koniec okresu sprawozdawczego. 

Z danych zaprezentowanych w sprawozdaniu Rb-28S Wojewodztwa Mazowieckiego 
za okres od poczatku roku do 31 grudnia 2007 roku wynika, ze w niektorych 
podzialkach klasyfikacji budzetowej suma wykonanych wydatkow i zobowiazan 
przekracza plan wydatkow po zmianach. Powyzsze dotyczy glownie dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego (tzw. "trzynastki") oraz skladek na ubezpieczenia spoleczne 
i Fundusz Pracy, ale takze nw. podzialek klasyfikacji budzetowej: 

- dzial 010, rozdz. 01006, § 3020 - przekroczenie 0 2.582,74 zl, 

- dzial853, rozdz. 85332, § 4300 -przekroczenie 0 4.931,11 zl, 

- dzial854, rozdz. 85403, § 4260 - przekroczenie 0 338,43 zl, 

- dzial 854, rozdz. 85403, § 4370 - przekroczenie 0 12,90 zl. 

W sprawozdaniu nie wyjasniono przyczyn tego stanu rzeczy oraz podstawy 
zaciagniecia tych zobowiazan. 

Sklad Orzekajacy nadmienia zatem, ze zasada finansow publicznych jest mozliwosc 
zaciagania zobowiazan do sfinansowania w danym roku do wysokosci wynikajacej z 
planu wydatkow lub kosztow jednostki, pomniejszonej 0 wydatki na wynagrodzenia i 
uposazenia, skladki na ubezpieczenie spoleczne i Fundusz Pracy, inne skladki i oplaty 
obligatoryjne oraz platnosci wynikajace z zobowiazan zaciagnietych w latach 
poprzednich (art. 36 ust. 1 i art. 193 cyt. ustawy 0 finansach publicznych). 
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Zobowiazania przekraczajace plan danego roku moga bye zaciagniete przez organ 
wykonawezy jednostki samorzadu terytorialnego na finansowanie wydatk6w ujetych 
w wieloletnim programie inwestyeyjnym oraz zobowiazan z tytulu um6w, kt6ryeh 
realizaeja w roku nastepnym jest niezbedna dla zapewnienia ciaglosci dzialania 
jednostki i termin zaplaty uplywa w roku nastepnym, Warunkiem zaciagniecia ww. 
zobowiazan jest uzyskanie upowaznienia od organu stanowiacego (art. 184 ust. lpkt 
10 eyt. ustawy 0 finansaeh publieznyeh). 

Ponadto jednostki organizaeyjne jednostki samorzadu terytorialnego - w ramaeh 
uprawnien przekazanyeh przez organ stanowiacy za posrednictwem organu 
wykonawezego - moga zaciagac zobowiazania z tytulu um6w, kt6ryeh realizaeja w 
roku nastepnymjest niezbedna dla zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i termin 
zaplaty uplywa w roku nastepnym (art. 188 ust. 2 pkt 3 eyt. ustawy 0 finansaeh 
publieznyeh). 
Sklad Orzekajacy, nie dysponujac dokumentami zrodlowymi dotyczacymi ww. 
zobowiazan, nie ma mozliwosci oeeny, ezy zobowiazania te zostaly zaciagniete 
w ramaeh posiadanyeh upowaznien, 

Biorac powyzsze pod uwage, Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obraehunkowej 
w Warszawie stwierdza, iz przedlozony dokument spelnia kryteria wymienione na 
wstepie niniejszego uzasadnienia z uwagami zawartymi w pkt 2 i 5 i jest dobrym 
materialem analityeznym do oeeny wykonania budzetuWojewodztwa za 2007 roku. 

Wskazac przy tym nalezy, ze wydajac opinie Sklad Orzekajacy dokonal oeeny 
sprawozdania pod wzgledem kryterium jego zgodnosci z prawem. Natomiast oeena 
dzialan Zarzadu Wojew6dztwa w zakresie stopnia realizaeji budzetu oraz gospodarnosci 
i celowosci przy wykonywaniu budzetu nalezy do Sejmiku Wojew6dztwa 
Mazowieekiego. 

mgrBouna Zych 
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