Na podstawie art. 13 pkt 3 w zwiazku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika
1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 200lr. Nr 55, poz. 577 z póz.
zm.),
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po rozpatrzeniu
projektu uchwaly budzetowej
Pomorskiego na rok 2007 stwierdza, co nastepuje:

W dniu 15 listopada 2006r. wplynela do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdansku uchwala Zarzadu Województwa Pomorskiego Nr 1066/337/06 z dnia 14
listopada 2006 roku w sprawie przyjecia projektu budzetu Województwa Pomorskiego na
rok 2007 wraz z objasnieniami i informacja o stanie mienia województwa.
Opracowany przez Zarzad Województwa projekt uchwaly budzetowej spelnia
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publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pózno zm.) oraz w uchwale Sejmiku
Województwa Pomorskiego Nr 925/XLIX/06 z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie
uchwalenia trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej Województwa Pomorskiego.
Sklad Orzekajacy analizujac projekt uchwaly budzetowej stwierdzil nastepujace
nieprawidlowosci:
- w paragrafie 10 pkt. 2 projektu uchwaly budzetowej zaproponowano udzielenie
upowaznienia dla Zarzadu Województwa do udzielania w roku budzetowym pozyczek do
lacznej kwoty 2.000.000 zl. Zgodnie z art. 18 pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorzadzie województwa (Dz. U.Z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 z póznozm.) do
wylacznej wlasciwosci Sejmiku Województwa nalezy ustalanie maksymalnej wysokosci
pozyczek udzielanych przez Zarzad Województwa w roku budzetowym, natomiast
zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych rozchodami publicznymi sa
udzielone pozyczki. Oznacza to, ze Sejmik Województwa chcac upowaznic Zarzad
Województwa do udzielania pozyczek w roku budzetowym winien w projekcie uchwaly
budzetowej okreslic maksymalna wysokosc pozyczek, jaka Zarzad Województwa moze
udzielic w roku budzetowym oraz równiez zaplanowac w tej samej wysokosci kwote w
rozchodach w paragrafie 991 "Udzielone pozyczki i kredyty",
- w paragrafie 9 projektu uchwaly budzetowej, zaproponowano zapis "Zalacza sie
prognoze lacznej kwoty dlugu.. ...". Zapis ten jest nieprawidlowy, gdyz prognoze dlugu
opracowuje Zarzad Województwa jako material pomocniczy i dolacza do projektu
uchwaly budzetowej na podstawie art. 181 ust 1 ustawy o finansach publicznych.
Omawiany zapis móglby sie znalez.c w uchwale Zarzadu Województwa w sprawie
przY.ieciaprojektu budzetu,
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w zalaczniku' nr 2, dotyczacym planowanych wydatków budzetowych, w
nastepujacych rozdzialach 01095 i 85154 zaplanowano paragrafy dotacji celowej na
pomoc finansowa. Do izby, do dnia wydania opinii, nie wplynely odrebne uchwaly
Sejmiku Województwa Pomorskiego, podjete na podstawie art. 175 ust 1 ustawy o
finansach publicznych, swiadczace o decyzji Sejmiku o udzieleniu pomocy,
Analiza projektu uchwaly budzetowej wykazala, ze dochody budzetowe
zaplanowano w wysokosci 509.105.275 zl, a wydatki w kwocie 536.718.156 zl, a wiec z
deficytem w kwocie 27.612.881 zl, zaplanowano równiez splate czesci dotychczasowych
zobowiazan budzetu w wysokosci 62.613.257 zl. Na pokrycie planowanego deficytu oraz
planowanych splat zobowiazan postanowiono zaplanowac przychody budzetowe
pochodzace z kredytów lub pozyczek oraz splaty udzielonych pozyczek. Jak wynika z
wyliczen Izby, na koniec 2007 roku przewiduje sie, ze zadluzenie województwa wyniesie
12,8 % w stosunku do planowanych dochodów.
Dolaczone do projektu uchwaly budzetowej na 2007 rok objasnienia w sposób
szczególowy przedstawiaja zalozenia przyjete przy opracowaniu planowanych dochodów
budzetowych oraz wydatków budzetowych.
Porównujac informacje zawarte w objasnieniach z projektem uchwaly budzetowej
stwierdzono nastepujace nieprawidlowosci w zakresie klasyfikacji budzetowej:
- w objasnieniachna stronie47 w rozdziale15095"Pozostaladzialalnosc"wskazano
Dzialanie 2.5 "Promocja przedsiebiorczosci". Zadanie to winno byc sklasyfikowane w
rozdziale 15011 "Rozwój przedsiebiorczosci",
- w objasnieniach na stronie 57 w rozdziale 63095 "Pozostala dzialalnosc" wskazano
,zadania zwiazane z rozwojem turystyki, dlatego winny byc sklasyfikowane w rozdziale
63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki",
- w objasnieniach na stronie 60 w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i
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i terenów Rolnych w Gdansku w wysokosci 614.000 zl. dotacja ta winna byc
sklasyfikowana w rozdziale 71013 "Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)".
Do projektu budzetu dolaczono prognoze dlugu, która zostala opracowana w dwu
wersjach w zalacznikach nr 13 a i 13 b. W zwiazku z projektowanym w projekcie
uchwaly budzetowej upowaznieniem Zarzadu Województwa do zaciagania kredytów i
pozyczek na pokrycie wystepujacego w ciagu roku przejsciowego deficytu do wysokosci
2.000.000 zl, w zlaczniku nr 13 a w kolumnie 6, nalezalo zaplanowac splate odsetek w
zwiazku z tym upowaznieniem.
Informacja o stanie mienia komunalnego opracowana na dzien 30 wrzesnia 2006
r. zawiera dane wymagane wart. 180 ustawy o finansach publicznych.
Biorac pod uwage calosc materialów przedlozonych do zaopiniowania sklad
orzekajacy stwierdzil, ze projekt uchwaly budzetowej zostal opracowany zgodnie z
prawem, a materialy jemu towarzyszace, pozwalaja ocenic zamierzenia Zarzadu
Województwa w zakresie realizacji zadan miasta.
Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdansku w ciagu 14;,dmod dnia jej doreczenia.
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