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w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2003 rok

Na podstawie art. 13 pkt 5 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 za 2003 rok
sklad orzekajacy Regionalnej izby Obrachunkowej w Gdansku w osobach:
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1) Tadeusz Jezowski
2) Henryk Ledóchowski
3) Alicja Srubkowska
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stwierdza, co nastepuje:
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W dniu 24 marca 2004 roku wplynelo do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdansku pismo Nr DF.I.3011-26/03 Przewodniczacego Zarzadu Województwa
Pomorskiego z dnia 23 marca 2004 roku wraz z uchwala Zarzadu Województwa
Pomorskiego Nr 123/2004 z dnia 19 marca 2004 roku w sprawie przyjecia sprawozdania
rocznego z wykonania budzetu województwa pomorskiego za 2003 rok oraz sprawozdania
z wykonania planu finansowego zadan zleconych z zakresu administracji rzadowej oraz
wyciagiem z protokolu Nr 103/04 z posiedzenia Zarzadu Województwa Pomorskiego z
dnia 19 marca 2004 roku.
W pierwszej czesci sprawozdania z wykonania budzetu Zarzad omówil
dokonywane zmiany w planie budzetu w ciagu roku budzetowego, wskazujac ich
przyczyny. Ogólne wykonanie dochodów przedstawil, omawiajac realizacje dochodów
wlasnych, dotacji celowych z budzetu panstwa i pozostalych dotacji, subwencji ogólnej
oraz srodków na dofinansowanie zadan pozyskanych z innych zródel. Nastepnie w
rozdzialach klasyfikacji budzetowej omÓwil wykonanie dochodów w stosunku do
planowanych wielkosci oraz wydatków, pokazujac realizacje poszczególnych zadan.
Przedstawil równiez wykonanie zadan przez zaklady budzetowe, fundusze specjalne oraz
srodki specjalne. W rozdziale "Inne zagadnienia zwiazane z realizacja budzetu" omówil
pomoc spoleczna dla przedsiebiorców oraz finansowy majatek trwaly województwa.
Wykonanie budzetu przedstawil równiez w 16 zestawieniach tabelarycznych
przedstawiajacych realizacje dochodów i wydatków budzetowych, zadan z zakresu
administracji rzadowej, planów finansowych instytucji kultury, srodków specjalnych i
funduszy celowych.
Ogólem na zaplanowane dochody w kwocie 299.307.839 zl, wykonano
289.393.029 zl, co stanowi 96,7 % planu. Wydatki budzetowe zostaly zrealizowane w
wysokosci 284.042.188 zl. i w stosunku do planu w wysokosci 301.541.002 zl stanowia
94,2 % planu. Najwieksze wydatki poniesiono na dzial transport i lacznosc (35 %
wydatków), dzial kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (18 %) oraz rolnictwo i
lowiectwo (15 %).
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Tak opracowane sprawozdanie daje Radzie mozliwosc oceny wykonania budzetu i
spelnia wymagania ustawowe i spelnia wymagania art. 136 ust. l ustawy z dnia 26
listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z pózno zm.).
Analiza danych zawartych w sprawozdaniu opracowanym
przez Zarzad
Województwa nie wykazala róznic w stosunku do danych zawartych w przedlozonych
Izbie rocznych sprawozdaniach budzetowych.
Badajac pod wzgledem
formalno-prawnym
sprawozdania
o dochodach
budzetowych,
wydatkach budzetowych,
nadwyzce/deficycie
jednostki
samorzadu
terytorialnego, o stanie zobowiazan wedlug tytulów dluznych oraz gwarancji i poreczen
sklad orzekajacy stwierdza, ze zostaly one sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi
wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Finansów.

Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdansku w terminty 14 dni od dniajej doreczenia.
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