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przedlozonej przez Zarzad Województwa Pomorskiego

informacji o przebiegu wykonania budzetu województwa za I pólrocze 2004
roku.
Na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z póznozm.)
sklad orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku w osobach:
l) Tadeusz Jezowski
2) Henryk Ledóchowski
3) Alicja Srubkowska
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vll~dnill-27-,.sierpnia2004r. wplynela do tutejszej Izby uchwala Nr 585/04Zarzadu Województwa Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie
przyjecia informacji o przebiegu wykonania budzetu województwa za I pólrocze
2004 roku.
Jak wynika z uzasadnienia do podjetej uchwaly, przyjeta uchwala informacja
z przebiegu wykonania budzetu zostala opracowana zgodnie z wymogami uchwaly
Nr 331/XXIII/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 17 maja 2004 roku w
sprawie okreslenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu
województwa pomorskiego za I pólrocze 2004 roku. Sklad orzekajacy informuje,
ze do dnia opiniowania powyzsza uchwala Sejmiku Województwa nie wplynela do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku celem zbadania zgodnosci z prawem,
dlatego tez sklad orzekajacy nie mógl dokonac sprawdzenia czy informacja
przedstawiona przez Za~zadspelnia wymogi postawione przez Sejmik.
W czesci opisowej informacji Zarzad przedstawil dokonywane zmiany
budzetu województwa w omawianym okresie, omawiajac przyczyny
podejmowanych decyzji. Nastepnie omówil wykonanie dochodów i wydatków
budzetu w ukladzie dzialów i rozdzialów klasyfikacji budzetowej szczególowo
ustosunkowujac sie do sposobu ich realizacji. Omówil równiez gospodarke
finansowa zakladów budzetowych, funduszy celowych i srodków specjalnych. W
rozdziale "Inne zagadnienia zwiazane z realizacja budzetu" przedstawiono
wielkosc pomocy publicznej udzielonej przez województwo, realizacje programu
aktywizacji obszarów wiejskich, stan majatku trwalego. Pokazano wykonanie
zadan przez Fundusz Pracy oraz Panstwowy Fundusz Osób Niepelnosprawnych.
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W Koncowej czesci informacji przedstawiono wyniki kontroli i audytu w
jednostkach' ' województwa. Do informacji dolaczono zestaw tabel
przedstawiajacych liczbowo realizacje zadan oraz zalacznik opracowany przez
Departament Zdrowia Urzedu Marszalkowskiego Województwa Pomót.skiego
dotyczacy sytuacji finansowej Samodzielnych Publicznych Zakladów Opieki
Zdrowotnej.
Sklad orzekajacy po zapoznaniu sie z informacja stwierdza, ze na
zaplanowane dochody w wysokosci 266.445.624 zl, wykonano je w kwocie
177.955.925 zl, co stanowi 66,8% planu, przy czym na planowane dochody wlasne
182.136.523 zl, wykonano 133.535.207 zl,' co stanowi 73% planu. Wykonanie
budzetu po stronie wydatków przedstawia sie nastepujaco, na plan 269.812.536 zl
wykonano 109.061.258 zl, co stanowi 40,4% planu, przy czym na plan wydatków
biezacych w wysokosci 213.092.569 zl wykonano 91.208.445 zl, co stanowi 43%
planu, na plan wydatków majatkowych w wysokosci 54.623.267 zl wykonano
16.983.666 zl, co stanowi 31% planu. Dlug województwa na dzien 30 czerwca
2004 roku zgodnie ze sprawozdawczoscia przekazana Izbie wynosi 28.349.843 zl i
stanowi 10,6% w stosunku do planowanych dochodów budzetu województwa. Stan
udzielonych gwarancji i poreczen wynosi 24.402.425 zl.
Analiza danych zawartych w informacji o wykonaniu budzetu oraz w
zestawieniach tabelarycznych dolaczonych do informacji nie wykazala róznic w
stosunku do uchwalonego budzetu na dzien 30 czerwca 2004r. oraz do danych
zawartych w przedlozonych Izbie pólrocznych sprawozdaniach budzetowych.
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danych, które moga byc pomocne w zakresie podejmowania decyzji dotyczacych
wlasciwego wykorzystania posiadanych srodków na dalsza realizacje zadan
biezacych i inwestycyjnych w 2004 roku. W szczególnosci dolaczona do informacji
sytuacja finansowa Samodzielnych Publicznych Zakladów Opieki Zdrowotnej w
Województwie Pomorskim wskazuje na zagrozenia budzetu województwa w
przypadku likwidacji Zakladu Opieki Zdrowotnej.
Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdansku w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

/"' '"
"-..;"'"

°

PRZEWODNICZACY
Skl dU rz kajq cego

&

C?=?e9~
c4.eusz Jezowski
..

'.

/

liiiiiiii

