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Wsprawie opinii o przedlozonej przez Zarzad Województwa f;;~_IfiW..maeji
o przebiegu wykonania budzetu Województwa za I pólrocze 2003 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:

--",
\

/

"
'-/

1) Tadeusz Jezowski
2) Henryk Ledóchowski
3) Alicja Srubkowska

przewodniczacy
czlonek
czlonek

stwierdza, co nastepuje:

W dniu 29 sierpnia 2003r. wplynela do tutejszej Izby uchwala Nr 528/03 Zarzadu
Województwa Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie przyjecia informacji z
przebiegu wykonania budzetu województwa pomorskiego za I pólrocze 2003r.
Informacja Zarzadu zostala opracowana zgodnie uchwala Nr 65/VII/03 Sejmiku
Województwa Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie okreslenia zakresu i
formy informacji o przebiegu wykonania budzetu województwa pomorskiego za I
pólrocze 2003 roku.
Zarzad, w czesci opisowej informacji, przedstawil dokonywane zmiany budzetu
województwa w omawianym okresie, ogólne wykonanie dochodów i wydatków oraz
przychodów i rozchodów budzetu. Nastepnie omówil wykonanie budzetu przedstawiaja(:
realizacje dochodów i wydatków w kazdym dziale i rozdziale klasyfikacji budzetowej, i~;
szczególnym zwróceniem uwagi na wystepujace w rozdziale uwarunkowania wykonania
glównych zadan. Omówiono równiez wykonanie zadan z zakresu administracji rzadowej,
przychodów i wydatków srodków specjalnych, funduszy celowych i gospodarstw
pomocniczych oraz jednostek, dla których województwo jest organem zalozycielskim.
Zestawienia tabelaryczne sporzadzono zgodnie z wymogami Sejmiku Województwa,
wynikajacymi z uchwaly nr 65/VII/03.
Sklad orzekajacy po zapoznaniu sie z informacja stwierdza, ze na zaplanowane
dochody w wysokosci 252.165.912 zl, wykonano je w kwocie 116.719.461 zl, co stanowi
46,3 % planu, przy czym na planowane dochody wlasne 61.333.081 zl, wykonano
24.184.495 zl, co stanowi 39 % planu. Wykonanie budzetu po stronie wydatków
przedstawia sie nastepujaco, na plan 253.818.392 zl wykonano 103.558.114 zl, co stanowi
40,8 % planu, przy czym na plan wydatków biezacych w wysokosci 189.408.792 zl
wykonano 86.163.503 zl, co stanowi 45 % planu, na plan wydatków majatkowych w
wysokosci 61.444.672 zl wykonano 16.301.499 zl, co stanowi 27 % planu.
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 2003r. oraz do danych zawartych w
przedlozonych Izbie pólrocznych sprawozdaniach budzetowych.
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Sklad orzekajacy stwierdza, ze opracowana informacja zawiera niezbedne dane,
które moga byc pomocne w zakresie podejmowania decyzji dotyczacych wlasciwego
wykorzystania
posiadanych
srodków na dalsza realizacje
zadan biezacych
i
inwestycyjnych w 2003 roku.
Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium
Obrachunkowej w Gdansku w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Regionalnej

Izby

PRZEWODNICZACY
Skladu Orz~ajqcego
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