
UCHWAŁA Nr 3.c./360/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2021 roku

w sprawie: 
1. opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projekcie 

uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2022 rok
2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2022 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. 2019, poz. 2137 t.j.) i art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021, poz. 305 t.j.) – Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodnicząca:  - Agnieszka Szewc
Członkowie:   - Karolina Aszkiełowicz

 - Agata Pączkowska
uchwala, co następuje:

§ 1

Wydaje opinię pozytywną o przedłożonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projekcie uchwały 
budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2022 rok.

§ 2

Wydaje opinię pozytywną w sprawie możliwości sfinansowania zaplanowanego deficytu przedstawionego 
w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok.

§ 3

Opinię, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały stosownie do art. 238 ust. 3 cyt. ustawy o  finansach 
publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić, przed 
uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu.

§ 4

Opinia, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały podlega publikacji przez jednostkę samorządu 
terytorialnego, stosownie do art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – 
tj. na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U.2020.2176 t.j.).

§ 5

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 15 listopada 2021 roku, wraz z uchwałą Nr 1792/270/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego 
z dnia 15 listopada 2021 roku, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynął projekt uchwały 
budżetowej Województwa Mazowieckiego na rok 2022 wraz z uzasadnieniem.
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I. Skład Orzekający ustalił, co następuje:
1. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 przyjęto plan dochodów ogółem w kwocie 

4.378.698.543,- zł, w tym dochody bieżące: 4.128.767.070,- zł i dochody majątkowe: 249.931.473,- zł. 

2. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości: 4.612.899.263,- zł, w tym: wydatki bieżące: 
3.192.992.361,- zł i wydatki majątkowe: 1.419.906.902,- zł. 

3. W projekcie zaplanowano przychody w łącznej kwocie 631.557.843,- zł.
1) spłat pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach ubiegłych w wysokości 

32.440.854,- zł z przeznaczeniem na spłatę długu,
2) kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym w wysokości 205.000.000,- zł na sfinansowanie 

deficytu,
3) spłat kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu w wysokości 300.000.000,- zł,
4) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych w wysokości 93.586.187 zł, w tym z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu – 
28.669.918,- zł, na spłatę długu – 64.916.269,- zł,

5) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych 
środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) w wysokości 
530.802,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu.

4. Zaplanowano również rozchody w łącznej kwocie 397.357.123 zł.
1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu to 300.000.000,- zł,
2) spłata pożyczki z budżetu państwa w wysokości 12.000.000 zł 
3) spłaty zagranicznych pożyczek i kredytów 85.357.123 zł.

5. Zaplanowane na 2022 rok wydatki bieżące budżetu (3.192.992.361,- zł) są niższe od zaplanowanych na 
ten rok dochodów bieżących (4.128.767.070,- zł) o 935.774.709,- zł. Oznacza to, że została zachowana 
zasada zrównoważenia sekcji bieżącej budżetu, wyrażona w art. 242 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych.
Spełniony został również wymóg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych w zakresie 
indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

II. W projekcie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2022 rok zaplanowano deficyt 
w wysokości 234.200.720,- zł,- zł, stanowiący ujemną różnicę między planem dochodów i wydatków 
budżetu.
Deficyt zostanie pokryty: 
1) kredytem długoterminowym na rynku zagranicznym w wysokości 205.000.000,- zł,
2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 
finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych) w  wysokości 530.802,- zł 

3) przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych w wysokości 28.669.918,- zł.

Wskazany w projekcie budżetu sposób oraz źródła sfinansowania deficytu są zgodne z art. 217 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych.  

Przedłożony do zaopiniowania projekt uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2022 rok wraz 
z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi co do zasady spełnia wymogi wynikające 
z obowiązujących przepisów prawa. 

W ocenie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie opiniowany projekt 
stanowi dokument kompletny, spójny i może być podstawą gospodarki finansowej Województwa 
Mazowieckiego na 2022 rok.
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Mając na względzie powyższe, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
postanowił jak w sentencji uchwały.
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