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w sprawie: opInII 0 l7X)~ci sfinansowania deficytu budietu wojewOdztwa fJ8

2008/'. przedstaw/onego przez WojewOdztwo Podkarpackie

SkMd Orzek8~ Regionalnej Izby Obrad1&.-

1. WaktemarWblec

2. Janusz Mularz

3. Marta Czamik - Golesz

- dziala~ na ~stawie 81. 13 pkt 2 I arl19 &8t8Wy z d- 7 ~~~T" 1992 r. 0

regionalnych Izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 55. paz. 577. z p6Zn. "zm.)

oraz 172 usl 1 pkt 1 &8tawy z dr8 30 wa.-~ 2005 r. 0 fi1ansad1 pu~lcznyd1 (Dz.

U. Nr 249, poz. 2104, Z ~. zm.)

w)'dac pozytyw~ opin~ 0 moZliwoSci sfinansowania

przedstawionego przez WojewOdztwo Podkarpackie.
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deftcytu budZetu na 2008 r.



Za~ WojewOdztwa Podkarpackiego przedk)tyt w dnkJ 15 181Dp.t8 2007 r.

projekt bud2etu Wojew6dztwa Podkarpackiego na 2008 r. Do tego projektu
do~no prog~ k'M>ty dfugU Wojew6dztwa Podk8'packiego na lata 2008 -
2016.

W ~.cmnej do projektu b4..d28tu ~~w6dztwa na 2008 r. progoozie ~
dlugu WotewOdztwa Podk.packJego UWZQitdrmno zadk2enie 'M)jewOdztwa

zarowno z tytuN kredytOw i potyczek dlugotennlnowych za~ni'tych n8

ftnansowanie defk:ytu bt.datDw tat ubiegl)4Ch, w tym po~ z bud~tu panstwa na

preflnansowanie pro:jekt6w i program6w wsp6fflnansowanych 6rodkaml

pod'od~ z b~ Unii ElWpejskiej, jak i z tytuIu kredytOw I PO2yczek

~JgOtermnowyd1 planoW81)'Ch do Z8~n.. na ftnensowanie deficytu blKt~
wojew6dztwa na 2008 r., W tym po2yczki z budDtu panstwa na prefinanaowanie

projekt6w I progra~ wsp6lr.18r.0w8nyd1 AtodkarrM poctK)dz~yni z budmtu Unii
Europejakiej, a tak2e z tytuN planowanego do zacl~n~ kredytu

dkJgOtennirK>wego na sptat, wczeSniej zad~~~ mb)wi~n z ~ kredytOw I

potyczek dIugoterminowych.
Z projektu bt_~etu woj~ztwa na 2008 r. ~ka, m jest piaoowsny deficyt

btxjZetu W k'M)cie 2.789.020,00 zt. Wstazaoo, m b6d1em ~nsowa~ tego

deficytu ~~ przychody woj~ztws z tytutu potyczki z bud2etu panltwa na

preftn8"8OWanie ptojekt6w i program6w wsp6ltk1snsowanych 6rodkami

poctK>d~cymi z boo2etu Unli Europejsklej.
P~zy dochod6w i ~atk6w bi~~ na lata 2008 - 2016 opracowano

przy uw~nieniu dynamlkl dod""KxJf1w i ~atk6w b~yd1 W Iatad1 ~iegtych

oraz przewkiywanych wskamlk6w ksztattowanla ~ poziomu doct'K>d6w I wydatk6w

pWiicznych .

Sp18t8 zobowl.-n z tytW JX)~yczki z hI_~ pa~ na J)fefin8nsowanie

projekt6w I program6w wsp6fflnansowanych srodkami pochod~cyml z bud~etu Unli

Europejskiej planowanej do za~iQcia na mansowanie defM:ytu blKiZetu

\Wjew6dztwa na 2008 r. oraz z tytuIu pl800wan8g0 do ~n~i8 kredytu

dIugotemMoowego na ~ wczeiniej zad.-.yd1 zobo~ri z tytuIu kredytOw

d~temMnowych. ~zie wyr~:

UZASADNIENIE



- w 2008 r. k'M>t~ 932.000,00 zt i ~ ze s~ mbowi~n z tytukJ rat

z~ni,tych kredyt6w dtugotennm~h, w tym po;tyczki z budtetu panstwa na

prefW18n8OW8l1ie Ploje~ I prograrn6w ~na~anyd1 *rodkami

pochod~cyml z budt.etu Unit EuropejskJej oraz z tytufu nalemych odsetek od tych

kredytOw i pot)'CZek. a takte z tytuIu potencjalnyd1 splat k'M>t wynika~cych z

I,xjzie~ przez M)je\Wd~ po~t'I ~ stanowtt 14,14% planowanych

~OW ~ 'M>je~ztwa W tym roku budtetowYW11 , w tym sptata w/w bez

uwzgt~nlenia zobowi~n z ~ potyczki z budatu paflstwa na preftnansowarM

projekt6w i program6w wsp6fflnansowanych srodk8mi pochod~cyml z budtetu Unii

Europejskiej, ~zie stanowiC 2,58% ~'t0W8~ 00d-~ bt.K1tetu 'M>~ztwa

W tym roku b4..Kjtetowym,

- w 2009 r. ~ 4.477 . 400 ,00 zt I ~- Z8 s-- ZDbowt~ z tytt*J rat kredytOw

dtugotennlnowych zacl~n~ ne finansowante deficytu bOOtetOw lat ubi~h

oraz z tyt1JkJ naleb1yd1 od.-k ad t)4d1 kredyk)w. a tMZ8 z tyt\8J potenqalnyd1 Spfat

kwot wynikaj_cych z udziek>nych przez M)jewOdztM> POf1CZ8t'1 ~zIe stanowic

5,05% pianowanych docf'k)d6w budZetu 'M>jeyA)dztwa W tym roku bOOZetowym, w

tym sptata w/w bez U¥i'~'" ZDbowt~ri z tytuIu po:tyczki z ~etu paristwa

na preftnansowanie projektOw I program6w wsp6lflnansowanych irodkaml

pod'K)(J~ni z budtetu ~ E...~kiej, ~ie sta~ 4,34% pianowanych

dod'K>d6w budtetu 'M>jew6dztwa w tym roku budtetowym,

- w 2010 f. k'M).. 1.574.000,00 zt I ~ ze ~zolJOWi~ri z tytuIu rat kr8dytOw

dtugoterminowych zact~niQtych ne finansowanle deficytu budtetOw lat ublegtych

oraz z tytukJ nalemych odsetek od t)4Ch kredytOw, a takm z tytukJ potencjalnych splat

kwot wynikaj~cych z udziebnych przez ~je\\OdztM> PO'1CZ8" ~ie sta~

4, 13% pianowanyd1 doc:- RxJOw budmtu 'M)jewOdz1W8 w tym roku b.dtetowym ,

- w 2011 r. k\W- 1.509.700,00 zt. I ~. Z8 s~ ZDbowt~al'l z tytuIu rat

kredyt6w dhJgOtennir'K>Wych zac.",tych na finanS0W8n~ deflcytu budtet6w lat

ubiegtych oraz z tytuIu naletn~ odsetek od tych kredytOw, a takte z tytuIu

potencjelnych sptat kwot wynikaj~h z udzieionyci1 przez 'M>jew6dztwo porQCZen

~zie star~ 4, 18% plarXM8f1ych dod'K»diNI bt.Iftetu 'M)je~dztwa w tym roku

budzetowym I
- w 2012 f. k\WtQ 1.445.300.00 zt. I ~1ie Z8 s~ ZDbowi~n z tytukJ rat

kredytOw diugotennlr'K>WYCh zac~n"tych na finansowanie deficytu budtet6w tat

ubieg~ oraz z tytuIu naletn~ adletek od t)4Ch kredytOw. a takZe z tytuIu



potenqaJnych splat kwot wynb~ych z LKtzieb~ przez 'M>fewOdztM> ~czen
~e stanowiC 3,5&% planowan.p. dod1odcM ~~ ~jew6dztwa w tym ro«u

~ZetOWYln ,
- w 2013 r. k\WtQ 1.381.000,00 zt. i ~Ie Z8 s~ zobowl~n z tytutu rat

kredytiNI dkJgotennincMych zad~~~ na ftrw1SOW8nie defk:ytu bt.KfZet6w 1st

ubiegtych oraz z ~ nalemych od88t8k od tych kredyt6w, 8 takZe z tytuIu

potencjalnych Sptat k'M>t wynikWych z udziebnych JXZ8Z M)je\Wdzt'M> po~eti

~ staoowl~ 3,31% planowanych docOOd6w bud~etu wo;ewCdztwa w tym roku

tx.Kf~etowyIn ,

- w 2014 r. k'M>tQ 1.316.600,00 zt. i ~ie Z8 s~ zobowt~n z tytufu rat

kredytiNI dkagotennk'KJwych z~n~ na ftr18nsowan" deficytu budZet6w lat

\.i>ieglych oraz z tytuIu naleZnyd1 odsetek ad ~ kredytiNl, 8 takZe z tytuIu

potencjain)lCh sptat k'M>t wynikaj,C)'Ch z udzielonych przeZ -M>je..wdztwo po~n

~ie .tar~ 3,13% pianowanyd1 ~L.~ tx.KfZetu wojewOdztwa w tym roku

blMitetowym ,
- w 2015 r. ~ 1.252.300,00 zt. i ~. a .~ zobowi~ z tytOO rat

kredyt6w dfugote"",ioowych za~n~tych n8 ftn8n8owsnie deficyt\J bud~et6w lat

ubieglych oraz z ~ n8etnych od88tek ad tych kredyfOw, 8 takZe z tyttW

potencjalnych sptat k'M>t wynikaj,C)'Ch z udziek>nych paez tM)~d~ po~n

~zie star-.>wiC 2,95% plar1OW81)'d1 dod'K)d6w ~tu 'M)feY.<»dztwa w tym roku

btxtZetowym,
- w 2016 r. k'M>tQ 1. 188.000,00 zt. I ~- Z8 sp~ zobowt~n z tytutu rat

kredyt6w dkIgOtennioowych zac~n~tyd1 na ftn81sowanie deficytu budtetOw 1st

ubiegtych oraz z tytuIu naleZn~ odletek od tych kredyt6w, 8 takZe z tytutu

potet"tCjalnych sptat k'M>t wynikWych z udziek)~ JX'Z8Z M)jew6dzttM> po,.28f8

bQdzie staoowi~ 1,36% planOW8nyd1 doct~w bud!etu wotew6dztwa w tym roku

MZetowym .

StosowrM do art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 30 ~ 2005 r. r. 0 fW\ansach

publlcznych (Dz. U. Nr 249. paz. 2104, Z p6Zn. zm) deficyt budtetu jednostki

S8fOO~U terytortalnego nX)Ze ¥ pokryty prz~'M)dami pocIm~yni z:
1 ) sprzedaz.y papierow wyemitowanych przez jednostk, 18~~U terytorta 'nego,

2 ) kredyt6w.

3) potyczek,



4) prywatyzacji maj~u jedoostki saTQ~U terytoriainego,
5) nad~ budtetu jedr'K)Stkj samo~u terytorialnego z tat ubieglych,

6) wo'"~ srodkOw jako nacjwyiki Srodk6w pienitmych na rachunku ~~11

budtetu jednostkJ san~u terytorialnego, w tym wynjkaj~h z rozliczen

kredyt6w i poZyczek z let LDeglych.

Wediug zai art. 169 u8l 1 i 3 tej ustawy ~\8 k'AOta przypada~ch do

Spfaty w danym ~u ~.Miatowym:

1) rat kredytiJw I potyczek na ftnansowanie planowal18gO deficytu budtetu jed nostkj

samo~u tefytoriainego oraz .~ wczesniej zac.iQtych zobowi~n z tytufu

zaciqg ~ poz~ I kredytaw wraz z naieZnymi w danym roku odsetkami od

tych kredyt6w, a takZe na8eZnymi odsetkami ad kredyt6w i po!)4Czek zaci~nych na

pokr}4Cie wystQPU~ w ~ roku przej'ciowego deficytu budZetu jednostki

samo~u terytorialnego,

2) wyk~ paplel'Ow wartoiciow~ emitowanych P"Z8Z jednostki samo~u

terytorialnego n8 finansowanle planowanego deficytu bLKiZetu jednostki samo~u

terytoriak"8QO oraz spta~ ~'riej zadV1.~ mbow.an z tytuIu zac~n~

poZyczek I kredyt6w wraz z nalemymi w danym roku odsetkami i dyskontem ad tych

papiemw wark>600wych, a takm naieZnymj odsetkamj i dyskontem ad papier6w

wartoSciowych emitowanych przez jednostkl samo~u terytorialnego na na

pokf)lcie wystQPu~ w ~ roku przejidowego deficytu budZetu jedI'K)stkj

samo~ u terytorialnego,

3) potencjalnyd1 splat kOM)t wynbRcych z -- MLziekM,~ przez jednostki S8Y1Of'~

telYiorialnego po~n I gwarancji,
- nie roote przekrocz~ 15% ~nowanych na d8ny rot budZetowy doct'K)d6w

jednostkJ S8mo~du terytorialnego.
W/w ogr8r'Nczenia fie stoetJje ~ do:

1) emitowanych papier6w wartoSciowych, kredyt6W I poZyczek zaci~n~ w

zwt~u ze srodkami okreSbnymi w ~ zawartej Z podtTjote,Ji dys~~

fuoouszami strukturalnymllub Funduszem Sp6jnoScl Unii Europejskiej,

2) po~1't i gwarancjl LKfziek)nych saR'K)fz~yrn osoOOm prawnym realizt-=ym

zadania jednostki samo~u terytorialnego z wykorzystarnem irodk6w

poct'K>d~h z ~uszy strukt1n~ tub Furdt8ZU Sp6;'K)ici Unl Europejskiej.



podBio~c uwag~

postano~ wydac opin~ jak w sentencji.

Od uchwaty Skladu Orzekaj~cego stuZy odwotanie do pefnego SkJadu Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowte, w tenninie 14 dni od dnia dorQCZenia

niniejszej uchwaty.

Otrzyrn u j ~ :

1. Za~d Wojew6dztwa Podkarpack
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