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UCHWALA NR 14 N/2005
skladu orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku
z dnia 15 lutego 2005r.
f!G(\~\@ ;...L\r:I..,,,,,.,,,,

w sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budzetu
prawidlowosci prognozy dlugu publicznego Województwa Pomorskiego

oraz

Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwiazku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 pazdziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr
55, poz. 577 z póz. zm.)
sklad orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku w osobach:
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Tadeusz Jezowski
Henryk Ledóchowski
Alicja Srubkowska

przewodniczacy
czlonek
czlonek

stwierdza, co nastepuje:
Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala Nr 488/XXX/04 z dnia 22
grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budzetu województwa pomorskiego na rok
2005 przyjal budzet wynoszacy po stronie dochodów 288.724.624 zl, zas po stronie
wydatków 301.516.944 zl, ustalajac tym samym deficyt w kwocie 12.792.320 zl,
który wynosi 4,28% w stosunku do sumy planowanych dochodów i planowanej
nadwyzki budzetowej z lat ubieglych. Uchwalona przez Sejmik wysokosc deficytu
miesci sie w granicach wyznaczonych art. 45 ust 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 26
listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z pózno
zm.).
Jednoczesnie w § 1 pkt 3 uchwaly, Sejmik zaplanowal nastepujace zródla
przychodów:
1. wolne srodki w wysokosci 10.510.000 zl,
2. nadwyzka z lat ubieglych 10.000.000 zl.
na pokrycie planowanego deficytu oraz splate wczesniej zaciagnietych pozyczek i
kredytów w lacznej wysokosci 7.717.680 zl.
Sklad orzekajacy, na podstawie przeprowadzonej analizy prognozowanego
wykonania budzetu roku 2004 stwierdza, ze zaplanowana wysokosc wolnych
srodków, jako nadwyzki srodków pienieznych na rachunku biezacym budzetu
województwa,wynikajacym z rozliczen kredytów i pozyczek z lat ubieglych oraz
nadwyzka z lat ubieglych sa realne do osiagniecia.
Ze wzgledu na to, ze zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych deficyt budzetu jednostki samorzadu terytorialnego moze byc pokryty,
miedzy innymi, przychodami pochodzacymi z wolnych srodków i nadwyzki z lat
ubieglych, sklad orzekajacy stwierdzil, ze planowany sposób pokrycia deficytu jest
zgodny z prawem.
Zalacznikami Nr 14a i 14b do wyzej przywolanej uchwaly przyjeto
prognoze dlugu publicznego obejmujaca lata 2005-2011. W dokumencie tym
przedstawiono stan zobowiazan wynikajacych z kredytów i pozyczek
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zaciagnietych dotychczas, potencjalnych splat poreczen w kolejnych latach oraz
wielkosci splat kapitalu i naleznych odsetek w poszczególnych latach. Z
dokumentu tego wynika, ze prognozowana kwota dlugu na koniec 2005r wyniesie
16.900.000 zl., co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowic
bedzie 5,85 % i w latach nastepnych bedzie malala.
Na podstawie danych zawartych w prognozie dlugu sklad orzekajacy uznal,
ze zachowane zostaly wymogi zawarte wart. 113 i 114 ustawy o finansach
publicznych w odniesieniu do budzetu na 2005 rok.
Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdansku w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

PRZEWODNICZACY
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