Warszawa, 14 listopada 2002 r.

Odpowiedź na pytanie:
"Czy kredyty o których mowa w poz. 4-7 rezerw celowych powinny być planowane
jako wydatki budżetu państwa i ujmowane w zał. nr 2 projektu ustawy budżetowej,
czy też należy je wykazywać w innych załącznikach (zał. nr 3 i 4)?"
Zaplanowane w projekcie budżetu na 2003 r. (druk sejmowy

nr 918)

w zał. nr 2

dotyczącym wydatków budżetowych - rezerwy celowe:
-

w poz. 4 - kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

-

w poz. 5 - kredyty na infrastrukturę drogową i portową

-

w poz. 6 - kredyt na program aktywizacji obszarów wiejskich

-

w poz. 7 - kredyt na program "Pierwsza Praca"

na łączną kwotę

1 mld 933 mln 910 tys. zł faktycznie1 znajdują swoje źródło w

przychodach w zał. nr 4 "Część 98 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej" wykazywanych w poz. 23 - Kredyty
zagraniczne otrzymane w wysokości 2 mld 816 mln 470 tys. zł. Przy czym, od paru już
lat w ustawach budżetowych nie wymienia się wprost w załączniku dotyczącym cz. 98,
kredytów zaciąganych na konkretne cele (tak było np. w 1998 r.), ale jedynie
wielkość kredytów jakie planuje się uzyskać (zaciągnąć) w konkretnych instytucjach
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W rozmowie telefonicznej potwierdziła to też Pani Irena Magneta z Ministerstwa Finansów.

1

(np. w Banku Światowym, Europejskim Banku Inwestycyjnym, Banku Rozwoju Rady
Europy itd.). W świetle powyższego nie ma więc obawy, że zaplanowano wydatki bez
źródła ich sfinansowania. Przyjęty sposób prezentacji kredytów finansujących określone
wydatki (z jednej strony ich ujęcie w zał. nr 2 jako wydatki a z drugiej w zał. 98 - jako
przychody) aczkolwiek mało czytelny, można uznać za prawidłowy - zob. załączoną do
niniejszej opinii tabelę nr 1 oraz inne materiały dotyczące roku 2003 i 2001.
Wydaje się, że wątpliwość Pana Posła nie pojawiłaby się, gdyby materiał
Ministerstwa Finansów dotyczący cz. 98 w projekcie budżetu na 2003 r. wymieniał
wprost (tak jak to ma miejsce w przypadku kredytu Banku Rozwoju Rady Europy na
program "Pierwsza Praca"), a nie w sposób zagregowany kwoty kredytu zaplanowane
na: usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na infrastrukturę drogową i portową, na
program aktywizacji obszarów wiejskich.
Kredyty o których mowa w poz. 4-7 rezerw celowych nie mogą natomiast być
planowane załączniku zał. nr 3, gdyż załącznik ten zawiera zestawienie programów
realizowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
Kończąc należy dodać, że nie ma potrzeby przedstawiania poprawki do projektu
budżetu, bowiem kwoty zaplanowane w poz. 4-7 rezerw celowych oraz im
odpowiadające wielkości przychodów w zał. nr 4 nie uległy zmianom w wyniku
dotychczasowej pracy Komisji Finansów Publicznych nad projektem przyszłorocznego
budżetu - zob. sprawozdanie KFP o rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2003 r.
(druk nr 1062).

Sporządziła: Zofia Szpringer
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