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sprawie opinii o sprawozdanin z wykonania bndzetn za 2002 rok.

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 200lr. Nr
55, poz. 577 z pózno zm.) po rozpatrzeniu przedlozonego przez Zarzad
Województwa Pomorskiego sprawozdania z wykonania budzetu za 2002r.
sklad orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku w osobach:
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l) Tadeusz Jezowski
2) Henryk Ledóchowski
3) Alicja Srubkowska

przewodniczacy
czlonek
czlonek

SEKRETARIAT
MARSZALKAWOjEWÓDZIWAPOMORSKIEGO

Dnia..o
,..................
8 KWI.200~.;Nr;Ae,~......

stwierdza, co nastepuje:

~
\,.../'

W dniu 19 marca 2003r. wplynela do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdansku Uchwala Nr 94/03 z dnia 18 marca 2003r. Zarzadu Województwa
Pomorskiego w sprawie przyjecia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu
--,~ojewództwa .t~omo!.skiego za 2002 rok ~az~~~a:Y-Pld_auift z~y,konania p.lanÓ~
finansowych zadan zleconych z zakresu administracji rzadowej. Do uchwaly w
formie zalaczników dolaczono 8 tabel przedstawiajacych liczbowe wykonanie
planu finansowego w stosunku do przyjetych wielkosci planowych oraz czesc
opisowa omawiajaca realizacje budzetu w 2002 roku.
Zarzad Województwa, w czesci opisowej, bardzo szczególowo przedstawil
dokonywane zmiany w planie dochodów i wydatków budzetu w ciagu roku
budzetowego, wskazujac przyczyny podejmowanych decyzji.
Planowane dochody w wysokosci 257.085.497 zl wykonano w kwocie
248.274.284 zl, co stanowi 96,6 % planu. Omówienie realizacji glównych zródel
dochodów przedstawiono w czesci opisowej, ze wskazaniem ich procentowego
wykonania do planu. Liczbowe wykonanie dochodów w pelnej szczególowosci
klasyfikacji budzetowej przedstawiono w tabeli w zalaczniku Nr l.
Wydatki, zaplanowane w wysokosci 262.271.508 zl, wykonano w kwocie
249.849.178 zl, co stanowi 95,2 % planu. W czesci opisowej omówiono wykonanie
wydatków w szczególowosci dzialów i rozdzialów klasyfikacji budzetowej,
przedstawiajac glówne zadania prz)jete do realizacji w danej podzialce
klasyfikacji. Zalacznik 2 do uchwaly Zarzadu przedstawia wykonanie planu
wydatków w pelnej szczególowosci klasyfikacji budzetowej.
Przychody i rozchody budzetu wykonano w 100 % w stosunku do
planowanych wielkosci.
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W osobnym rozdziale, czesci opisowej, przedstawiono wyniki gospodarki
finansowej zakladów budzetowych, funduszy celowych i srodków specjalnych,
ukazujac wykonywane zadania oraz omawiajac ich realizacje.
Tak opracowane sprawozdanie daje Sejmikowi mozliwosc oceny wykonania
budzetu i spelnia wYmagania art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148).
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
obowiazujacymi wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Finansów w
sprawie zasad i terminów sporzadzania sprawozdawczosci budzetowej.
Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej
Obrachunkowej w Gdansku w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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