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w sprawie: opinil 0 prawK1k)wosci za~ej do projektu bud1etu woje~ztw8 na

2008 r. progoozy two" dIIlgU W'ojewOdztwa PodkBIPBckiego

Sktad Orzekaj~cy Regk>nalnej Izby Obrad'tunkowej w

1 . Waktemar Witalec - prz8tM)d~y

2. Janusz Mularz - cmr'aek

3. Maria Czarnik - Gojesz - czbnek

- dzi.j~ na podstawie art. 13 pkI 2 i 81. 19 &8tawy z dnia 7 peZdziemb 1992 r. 0

regk>naJnyd1 izbad1 obr8cl..."~h (Dz. U. z 2001 r.. Nr 55. poz. 577. z p6Zn. zrn.)

oraz 172 ust. 1 pkt 2 U8tawy z dnla 30 czerwca 2005 r. 0 flnansach publlcznych (Dz.

U. Nr 249. paz. 2104. z p6Zn. zm.)

wydaC pozytyw"- opiniQ 0 pra-.;dk>woSci ~zonej do projektu budzetu

wojew6dztwa na 2008 r. p~nozy kwoty dtuguWoj8wOdztwa Podk8rpacklego.

U C H W A t.. A Nr 111/ 19 /2007

z dnia 11 gnidr8 2007 roku

Skladu Orzekaj~cego

RegionalMj Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie

~T",,*

postan.wi.



Za~ W~dztw8 Pod~packiego przedk)tyt w dnkJ 15 Ismp.ta 2007 r.

projekt budtetu WojewOdztwa PodkarpackJego na 2008 r. Do tego projektu

do~no prognozQ k'M)ty dtugu WojewOdztwa Podkarpackiego na lata 2008 -
2016.

W za~nej 00 projektu ~ - ~ 'M)~dztwa na 2008 r. progoozie k'M)ty

dlugu Wojew6dztwa PodkarpackJego uwzglQdniono zadlutenie wojew6dztwa

zarowno z tytuIu kredytOw i poZyczek dfugoterminowych zac~ni~ na

hnsowanie deficytu bud~ 1st lb~h, w tym za~n- po~ z budtetu

panstwa na prefinansowanie projekt6w I program6w wsp6mnansowanych Srodkaml

pochod~cymi z budzetu Unll Europejsklej, jak i z tytutu kredyt6w i poZyczek

diugotermnowych plal'K)W8nyd1 do zad~~ na flnensowanie dekytu budZetu

wo~tM)dztW8 na 2008 r. , W tym poz~ z ~Z8tu pa~ na preftnanSaNanie
projekt6w I program6w wsp6lftnansowanych irodkami pod'k)d~cymi z budzetu U~i

Eurnpejskiej, a takZe z tytuIu planowanego do zaci~nl~8 kredytu

dhJgotef1Ti~go na sptatt ~niej zad~n~ych mbcMt~ z tytukJ kr'edyt6w I

pot)4Czek dh~mrKJWYCh.
Prognozy dochod6w i ~atk6w b~cych na lata 2008 - 2016 opracowano

przy uwzgI~nleniu dynamiki doctW>d6w i w)'datk6w b6e~yd1 W Iat8ch ubie~

0fBZ Pfzewktywanych wskab1ik6w ksztaltowania sit ~mu doc,.L KxJtNII w)4datkOw

pubHcznych .

Wedug przedkJ2Dne; prognozy dtug WojewOdztwa Podkarpackiego ¥zie
wyr~iC na koniec roku ~ ~ go :
- 2008 ~ 76.298.200,00 zt i ~zIe

M>jew6dztwa na ten rok ~tetowy,

- 2009 ~ 62.201.200,00 zt i ~zIe

'M)jew6dztwa ne ten rok bt -~!etowy ,

- 2010 kwo~ 50.893.200,00 zt I b~zie

wojewOdztwa na ten rok ~'t.8towy,
- 2011 ~ 39.585.200,00 zt i bQdzie

woj~ztwa na ten rok bud~~y,

UZASADNIENIE

dOd'KJd6wstanowiC 11,41%

staoowlc 15,45%

staoowic 12,82%

stanowiC 9, 74%

pI.'K)W8n~

dod'tOd6wplanowan~

doc~planowan~

plarKMan)d1 doct"m6w



- 20 1 2 ~ 30 . 417 .200, 00 zt I bQcizie sta nowiC 7, 42% plarMJW8 nych

"M)jewOdztwa n8 ten rt* budtstowy,
- 2013 k'MJtt 21.389.200,00 zJ i ~zie sta~ 5,14% plaOOWSnych

wojew6dztwa n8 ten rok budtetowy,
- 2014 ~ 12.261.200,00 zt i ~zie stanowiC 2,12% pianowanych

'M)jewOdztwa na ten rok budtelowy,
- 2015 k\f«>tQ 3.153.200,00 zt i ~zie stanowiC 0,74% planowanych

M)~wOdzlwa na ten rok ~_Ki~ekMy.

Na koniec 2016 r. ~i caft(owIta sptata zadfu~enia.

~

Spt8ta zobow... z tytutu zaciqgn~ kl8dytnw i po:tyczek

dfugot9nT1lnowych, w tym z tytuhJ po~czki z budtetu pal'\stwa na preflnansowanie

pro~kt6w I program6w wsp6ffinansowanyci1 tIodk8Yi jX)d""M)d~mi z budmtu Un.

Europejskiej, planowanyci1 do za~lp kred~ I po~k dfugotennlnowych

na finansowanie deficytu bt.Kitetu 'M)te~ztwa na 2008 r. oraz na sptat, wczeSniej

~~ zo~an z tytuIu kr8dyt6W i POt)4CZ8k dh~minowych. a tam z

tytuIu potencjalnych sptat k'M)t wynika~h z udzlelonych przez wojew6dztwo

po~n, ~zie wynos~:
- w 2008 r. kwotQ 99.877.600,00 zt i ~e sta~ 14,14% p4anowanych

docf'K)d6w budZetu ~;e~ztwa w tyrn roku bld~etowYln, w tym sptata w/w

zobowi~ft bez LlWZglQdntenta ZDbowi~n z tytW potyczki z bldtetu paiastwa na
preflnaneowanie projektOw i program6w wsp6lfinansowanych irodkaml

pocI'Kxf~Ylni z bldZetu Unii E~1)p&j8kiej, ~zie sta~ 2,58% ~~nyd1

dodlod6w bLK1Zetu 'M)jew6dztwa w tym roku ~owym,

- w 2009 r. ~ 2O.322.<XX>,OO zt. i ~zie starK>WK; 5,05% pia~~ dod'K)d6w

budZetu ~~dztwa w tym roku boomtowym, W tym sptata w/w mbo~1'\ bez

uwzg~nJenia zobowi~ft z tytukJ potyczki z b4..K1Zetu paiastwa na prefinansowanie

projektOw I program6w WSpOlfl'aans0W8nych tIodkami pocI'M)d~mi z bt.dt8tu Un"

Europejaklej, b~zle stanowic 4,34% planowanych d~w budtetu wojew6dztwa

w tyro roku blKjzstowytn ,

- w 2010 r. kwot, 16.654.200,00 zt. I ~zje stanowic 4,13% pianowanyci1 dod0j6w

budZetu ~!te~ztwa w tym rt*u ~mtowym,
- w 2011 r. k'M>- 16.976.200,00 zI. i ~zie ~ ~ 4, 1r1. plana.¥anych dod'Kxt6w

budZetu tM>jew6dztwa w tym roku budtetowym,

doct'K)dOW

d(X"J-KxJt1w

doctm6w

doct'M)d6w



- w 2012 r. kwotQ 14.836.200,00 zt. I ~zie ItanowtC 3,56% ptanowanych doct'8Od6w

bLKitetu wojew6dztwa w tym roku b4.Kite8Dwym ,
- w 2013 r. kwotQ 13.731.600,00 zt.1 ~zie stanowtC 3,31% planowanych docI1od6w

bud!etu ~tew6dzlwa w tym roku b4~towym,
- w 2014 r. kwotQ 13.111.700,00 21. I ~zie ltaoowtt 3,13% plal'KM8nych docI'8Od6w

b~tu ~jew6dztwa w tym roku bud~etowym,
- w 2015 r. ~ 12.487.100,00 21. I btdzie stanowtt 2,95% plal'KM8nych docI'8Od6w

b~etu ~jew6dztwa w tym roku budtetowym,
- w 2016 r. k'MJtQ 5.828.800.00 zt. i ~ Its'M>wiC 1,38% plan0w8nych dod'K>d6w

budtetu wojew6dztwa w tym roku bud~towym.

Sto8CM4f'ie do M 170 &8l 1 ustawy z drU 30 ~ 2005 r. 0 finansach

pub"czn~ (Dz. U. Nr 249, paz. 2104, Z p6Zn. zm.) ~'\8 k\Wta ~u jednostkl

samo~ t8fytDrialnego na koriec roku ~ ~ -.\18gO nie rmm przekraczat 80%

wykonanych dod'lodOw ~m tej jednostki w tym roku bldi.etowym.

Wedk.Ig zaS art. 169 ust. 1 i 3 lei ustawy ~a k'MJta Pf'Zyp8daj~~ do

splaty w danym roku budmtowym:

1) rat kr8dyiOw i po~k na finansowanie pianowanego deficytu b~ jednostkl

samo~u terytorialnego oraz sptatQ wczeaniej za~n~ zobo~n z tytuN

zad~n~ pozyczek i kr8dyiOw wraz z nalemyml w danym roku odsetkami od

tych kr8dyt6w, a takte naietnymi odsetkaml od kredyt6w i potyczek zaci~nych na

pokrycte WYBt4~~ w ~u roku przejsciowego deftcytu bud1:etu jednostkj

samo~u terytoria&nego,

2) wyk~ papier6w wsrt)6(:kJWych emttowanych przez jedoostki S8n'M)~u

terytorialnego na ftnansowanle pianowanego deflcytu budZetu jednostki saroo~u

tefytoriainego 0t'BZ splatQ ~zeiMj zadVi~ ZDbowi~ z tytuIu zaciv-.iQt)4ch

poZyczek i kredyt6W wraz z nalemymi w danyrn roku odsetkami i dyskontem od tych

papieriNI wartDScbwych. a taka nale2nyni odsetkami i dyskontem od papier6w

warto6clowych emttowanych przez jednostki samo~u terytorialnego na POkryde

~pL~~ego W ~u roku przejtoowego deficytu budZetu jeck'K)stki sarTK)~u

terytorialnego,

3) poterqalnych splat k'M>t wynb~ych z Ldzjek)nyd1 pr'Z8Z jed r'M)8tki samo~

tefytorialnego po~n i QW8rancji,



~

nie n'M)t8 przeklOCZyt 15% pianowanych na dany rok budmtowy dochod6w

jedoostki samo~u terytoria~.
W/w ogranlczenia rIe stost4e... do:

1) em itowanych papierOw war1o8ck)wych , kr8dytOw i po~k zac~n~ w
zwt-..zku ze srodkami okreSlonymi w urnowie ~rtej z podmiotern dysponuj-..cym

fw'Ktuszani strukUaJnymi kJb Fur.tt8zem Sp6j~ Uni EuroPetskiej,

2) porQCZen i gwarancjl ~Ionych samo~dowym osobom prawnym reallzut-..cym

zadania jednoetki 88I1Or~U terytortalnego z WykorZy8tan8n Srodk6w

poct'K>d~cych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Sp6jnojd UnU Europejskiej.

Bk>~ pod ~ JX)WYZSzy stan

postanowit wydaC op,"~ jak w sentencji.

Cd ucl1W8Iy Skladu OrZ8kaj~ego IIuty ~ie do pelr1ego Skiadu

K~ln R~aNj Izby Otx'ad'KJnkowej w ~-?!2wie. w tenni~ 14 dni od dnia

do~ia niniejlzej UChwafy.

OIrzym~ :

1. Za~ Woj8'AOdztwa PodkalP-*lego x 2

2. ala

Orzekaj~fakt~y Sktadpra'M1y


