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YfV1D MARSZALKOWSKi
WOJEWÓDpW~Pr:\")~~~!~G'

DEPARTAMENT FINA1'~UW
wplynelo
dnia

11 KWI.
2005
k

Nr.~~-k1adu ~fziek~aCego

UCHWALA Nr 50N/2005
Regionalm~j Izby Obrachunkowej

z dnia 5 kwietnia 2005r.

,
w sprawie opinii o sprawozdaniu
Pomorskiego za 2004 rok.

w Gdan~y/

V

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 obrachunko,wych (Dz. U. z 2001r. Nr 55,
poz. S77 z pózno zm.) po rozpatrzeniu przedlozonego przez Zarzad Województwa
Pomorskiego sprawozdania z wykonania budzetu za 2004r. sklad orzekajacy Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gda11skuw osobach:

~
' /

I) Tadeusz Jezowski
2) HeDldkLedóchowski
3) Alicja Srubkowska

przewodniczacy
czlonek
czlonek

'\

stwierdza, co nastepuje:
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W dniu 17 marca 2005r. wplynela do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdal1sku uchwala Nr 181/181/05 Zarzadu Województwa Pomorskiego z dnia 15 marca
2005 roku w sprawie przyjecia spra~zdania
rocznego z wykolla.!2ia- bU9~etu
województwa pomorskiego za 2004 rok oraz sprawozdania z wykonania planu
finansowego zadan zleconych z zakresu administracji rzadowej. Uchwala ta Zarzad
p:'zyjal sprawozdanie z wykonania budzetu w 2004 roku, dolaczajac do niej zalaczniki
zawierajace tabelaryczne zestawienia wykonania dochodów i wydatków, przychodów i
rozchodów budzetu, zadan zleconych z zakresu administracji rzadowej, przychodów i
wydatków zakladów budzetowych, srodków specjalnych, funduszu ochrony gruntów
rolnych. W nastepnych zalacznikach pokazano wykonanie dotacji przedmiotowych,
dotacji dla instytucji kultury oraz przedstawiono imienny wykaz podmiotów, którym
udzielono dofinansowania w formie dotacji z budzetu województwa. Osobny zalacznik
do uchwaly stanowi czesc opisowa wykonania budzetu województwa.
W czesci opisowej przedstawiono
przyczyny dokonywanych
zmian w
(!chwalonym budzecie, z których wynika, ze planowane dochody wzrosly 48,3% w
stosunku do dochodów przyjetych uchwala budzetowa, a wydatki wzrosly o 38,4%
odpowiednio.
Wykonanie dochodów przedstawiono pokazujac realizacje ich zródel w stosunku
do zaplanowanych wielkosci oraz omówiono te zródla, w których nastapil wzrost
dochodów jak te, w których wykonanie bylo nizsze niz w 2003 roku. Tabelaryczne
zestawienie pokazujace wykonanie dochodów zostalo opracowane w ukladzie zgodnym z
uchwala budzetowa.
Wykonanie wydatków omówiono w ukladzie dzialów i rozdzialów klasyfikacji
budzetowej ze szczególowym przedstawieniem realizowanych zadan. W tej czesci opisu
wykonania wydatków omówiono równiez realizacje zadan z zakresu administracji
rzadowej. Tabelaryczne
zestawienie
pokazujace
wykonanie
wydatków
zostalo
opracowane w pelnej szczególowosci klasyfikacji budzetowej oraz zawiera wskaznik
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wykonania wydatków w stosunku do planowanych wielkosci jak i wskaznik strukturalny
w ramach rozdzialu.
Omówiono wykonanie przychodów rozchodów i budzetu, pokazuj ac stan
zadluzenia jego na koniec roku 2004.
W rozdziale pod tytulem "Inne zagadnienia zwiazane z realizacja budzetu"
przedstawiono zagadnienia zwiazane z pomoca publiczna dla przedsiebiorstw
i
finansowym majatkiem trwalym. Omówiono równiez dzialalnosc finansowa innych
jednostek oraz funduszy, nad którymi nadzórsprawuje województwo.
W koncowych rozdzialach.. opisu opracÓwanego przez Zarzad przedstawiono
realizacje programów: "Aktywizacji,:Obiiat6~;.
wiejskich" i "Odnowy wsi" oraz
informacje z kontroli przeprowadzOl).ychprzei~Biuro Kontroli i Audytu Wewnetrznego w
2004 roku.
.'
.
Tak opracowane sprawozaai1ie~aje
Eadnym Sejmiku mozliwosc oceny
wykonania budzetu i spelnia ~ymagania art.>136...ust.l ustawy z dnia 26 listopada 19981'.
o finansach publicznych (Dz;:.I)::.~2003r. N(tS" poz. 148 z pózno zm.).
Analiza danych za~aitych
o~:'
opracowanym przez Zarzad
o.
.
,"
o o
." sprawozdaniu
Województwa wykazala, ze na, plan9w.~ne/ w 2004 roku dochody w wysokosci
377.299.585 zl, wykonano je W,kwoc!e<.3'7.8.055.078 zl co stanowi 100,2 % planu,
natomiast planowane wydatki ,\X;};wysokosci 355.354.705 zl wykonano w kwocie
315.886.223 zl co stanowi 88.89 %: Osiagnieto w ten sposób nadwyzke budzetowa za rok
2004 w kwocie 62.168.855 zl, natomiast nadwyzka z lat ubieglych wyniosla kwote
43.987.659 zl. Stan dlugu budzetu na koniec 2004 roku wyniósl 24.912.148 zl i stanowi
6,59% wykonanych dochodów w tym roku. Z tytulu gwarancji i poreczel} wynikaja
potencjalne zobowiazania w wysokosci 23.497.747 zl.
~~

o

BadanjE'~aDjlC~~w~spr~dani.u.".~opraGowar~lms-pH!-\?z-.bar.zaQ~.t'::'

wykazalo istotnych róznic w stosunku do danych zawartych w przedlozonych Izbie
rocznych
sprawozdaniach
budzetowych.
Jednakze
stwierdzono
nastepujace
nieprawidlowosci:
l.
w tabeli 6 na str. 40 oraz w czesci opisowej dotyczacej pozostalych
dotacji w pozycji "Dotacje otrzymane z funduszy celowych" wykazano
kwote 2.677.355 zl podczas gdy ze sprawozdania Rb 27s wynika kwota
2.393.918 zl, pozostala kwota pochodzi z dotacji celowej ze srodków
specjalnych, które powinny byc wyodrebnione.
2.
wyjasnienia wymaga informacja na str. 229 czesci opisowej,z której
wynika, ze Wojewódzki Fundusz GZGiK przekazal srodki - przelewy
redystrybucJjne na rzecz Centralnego Funduszu GZGiK w wysokosci
1.723.637
zl.
..
. podczas gdy w zalaczniku nr 16 okreslono je jako inne
zmmeJszema.
3.
w zalaczniku nr 4 str 299 czesci opisowej przedstawiono" Wykaz
imienny podmiotów, którym udzielono dofinansowania z budzetu
województwa pomorskiego" w wykazie tym pominieto dotacje
udzielone w § 2830 "Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadan zleconych do realizacji pozostalym jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych". Jak wynika ze
sprawozdania Rb28 s wykonanie w § 2830 wynioslo 29.663.072 zl.
Badajac pod wzgledem formalno prawnym sprawozdania o dochodach
budzetowych,
wydatkach budzetowych, nadwyzce/deficycie
jednostki
samorzadu
terytorialnego oraz o stanie zobowiazan wedlug tytulów dluznych oraz gwarancji i
poreczen, sklad orzekajacy stwierdzil, ze zostaly one sporzadzone zgodnie z
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obowiazujacymi wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
sprawie zasad i terminów sporzadzania sprawozdawczosci budzetowej.
Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium
Obrachunkowej w Gdansku w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Finansów

Regionalnej

w

Izby

PRZEWODNICZACY
Skladu Or~kajq~o
~\
S2: Jezowski
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