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UCHWAŁA Nr 3.j./146/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 19 stycznia 2021 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Województwa 
Mazowieckiego.

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U.2019.869 t.j.) oraz art. 13 pkt 10, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z  dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.2019.2137 t.j.) – 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodnicząca: - Agnieszka Szewc
Członkowie:  - Konrad Pachocki

- Karolina Aszkiełowicz

§ 1

Na podstawie przyjętej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 oraz 
uchwały budżetowej na 2021 rok, 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

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przedłożona została w dniu 
21 grudnia 2020 roku w formie dokumentu elektronicznego, Uchwała Nr 173/20 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2038. W dniu 
22 grudnia 2020 roku, w formie dokumentu elektronicznego wpłynęła podjęta przez 
Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwała Nr 174/20 z dnia 15 grudnia 2020 roku 
w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok.
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Skład Orzekający dokonał analizy przedłożonych uchwał, z których wynika, że:

Zachowana została wymagana art. 229 ustawy o finansach publicznych, korelacja 
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w części dotyczącej 2021 roku 
i określonych w uchwale budżetowej na 2021 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.
W roku 2021 spłata długu w wysokości 96.803.789,00 zł nastąpi z przychodów ze spłat 
pożyczek udzielonych w wysokości 28.964.977,00 zł, z przychodów z kredytu 
długoterminowego zaciągniętego na rynku zagranicznym w wysokości 10.776.525,00 zł 
oraz z przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 
ustawy o finansach publicznych w wysokości 57.062.287,00 zł.
W latach 2021-2038 spełnione zostały wymogi art. 243 cyt. ustawy dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych w zakresie indywidualnego wskaźnika spłat 
zobowiązań.
Planowany dług Województwa Mazowieckiego w 2021 roku ulega zwiększeniu do kwoty 
1.150.554.507,00 zł, w stosunku do prognozowanej kwoty długu na koniec 2020 roku 
(959.934.962,00 zł).

Skład Orzekający wydając niniejszą opinię uwzględnił przyjęte w Prognozie 
założenia, iż realizacja dochodów budżetu będzie przebiegać na poziomie kwot 
prognozowanych.

Skład Orzekający wskazuje, 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 2021 roku całości 
lub części tych zobowiązań, powiększą one dług Województwa.

W ocenie Składu Orzekającego, w celu zachowania przez Sejmik Województwa 
Mazowieckiego przewidzianych prawem ograniczeń zadłużenia, w tym zachowania 
wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, niezbędne jest 
monitorowanie relacji wynikających z prognozy i ewentualne wprowadzanie zmian 
planowanych wielkości dochodów, wydatków, kwoty długu oraz kwoty spłat zadłużenia 
w poszczególnych latach. 

Mając na względzie powyższe, Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie orzekł jak w sentencji uchwały.
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