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UCHWALA Nr 83N/2006
skladu orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku
z dnia 13 kwietnia 2006r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu
Pomorskiego za 2005 rok.

z wykonania budzetu Województwa

Na podstawie art. 13, pkt 5, 6 i 7 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 pózno zm.) po rozpatrzeniu przedlozonego przez Zarzad Województwa
Pomorskiego sprawozdania z wykonania budzetu za 2005r. sklad orzekajacy Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdansku w osobach:
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1) Tadeusz Jezowski
2) Henryk Ledóchowski
3) Alicja Srubkowska

przewqdniczacy
czlonek
czlonek

stwierdza, co nastepuje:

W dniu 20 marca 2006r. wplynela do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdansku uchwala Nr 205/278/06 Zarzadu Województwa Pomorskiego z dnia 17 marca
2006 roku w sprawie przyjecia spr~:wozdania rocznego z wykonania budzetu
województwa pomorskiego za 2005 rok oraz sprawozdan rocznych z wykonania planów
finansowych samodzielnych publicznych zakladów opieki zdrowotnej, instytucji kultury i
osrodków ruchu drogowego.
W czesci opisowej wyjasniono przyczyny dokonywanych zmian w budzecie i ich
----wplyw-na-ostat€Gzny-plan-budzem.-
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Wykonanie dochodów i wydatków budzetu województwa przedstawiono w
ukladzie rozdzialów klasyfikacji budzetowej pokazujac realizacje wystepujacych w tym
rozdziale zródel dochodów oraz omawiajac wykonanie wydatków.
W tabelach, zgodnych z uchwala budzetowa, przedstawiono wykonanie dochodów
i wydatków w pelnej szczególowosci budzetowej.
Omówiono wykonanie przychodów i rozchodów budzetu, pokazujac stan
zadluzenia jego na koniec roku 2005.
W osobnych rozdzialach przedstawiono wykonanie planów finansowych
zakladów budzetowych, funduszy celowych, dochodów wlasnych jednostek budzetowych.
Tak opracowane sprawozdanie daje Radnym Sejmiku mozliwosc oceny
wykonania budzetu i spelnia wymagania art. 199 ust. 1 ustawy dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pózno zm.).
Analiza danych zawartych w sprawozdaniu opracowanym przez Zarzad
Województwa wykazala, ze na planowane w 2005 roku dochody w wysokosci
409.060.980 zl, wykonano je w kwocie 391.094.394 zl, co stanowi 95,6 % planu,
natomiast planowane wydatki w wysokosci 495.595.075 zl wykonano w kwocie
442.691.538 zl, co stanowi 89,3 %. Budzet roku 2005 wykonano z deficytem w
wysokosci 51.597.144 zl. tak, wiec laczny deficyt z lat ubieglych wynosi 7.679.973 zl.
Stan dlugu budzetu wynikajacy z zaciagnietych kredytów i pozyczek na koniec 2005 roku
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wyniósl 41.920.952 zl i stanowi 10,72% wykonanych dochodów w tym roku. Z tytulu
gwarancji i poreczen wynikaja potencjalne zobowiazania w wysokosci 22.533.172 zl.
Porównanie danych zawartych w sprawozdaniu opisowym z danymi zawartymi w
rocznych sprawozdaniach budzetowych nie wykazalo róznic.
Badajac pod wzgledem formalno prawnym sprawozdania o dochodach
budzetowych, wydatkach budzetowych, nadwyzce/deficycie jednostki samorzadu
terytonalnego oraz o stanie zobowiazan wedlug tytulów dluznych oraz gwarancji i
poreczen, sklad orzekajacy stwierdzil, ze zostaly one sporzadzone zgodnie z
obowiazujacymi wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Finansów w
sprawie zasad i terminów sporzadzania sprawozdawczosci budzetowej.
Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdansku w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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