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skladu orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku
z dnia 21 grudnia 2007r.
w sprawie opinii o projekcie uchwaly budzetowej Województwa
Pomorskiego na 2008 rok wraz z informacja o stanie mienia
komunalnego i objasnieniami i prognoza dlugu
Na podstawie art. 13 pkt 3 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.) sklad orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdansku w osobach:
przewodniczacy
czlonek
czlonek

1)
2)
3)

Tadeusz Jezowski
Hemyk Ledóchowski
Alicja Srubkowska

.

stwierdza, co nastepuje:

W dniu 15 listopada 2007r. wpl)'1lela do tutejszej Izby uchwala Nr
908/75/07 Zarzadu WojewództwaPo~orskiego z dnia 19 listopada 2007 roku w
sprawie przyjecia projektu uchwaly bucIietowej Województwa Pomorskiego na rok
2008 wraz z objasnieniami, informacja o stanie mienia województwa oraz
prognoza lacznej kwoty dlugu województwa na koniec 2008 roku i lata nastepne.
.

Projekt uchwaly

budzetowej

zostal opracowany

zgodnie z wymogami

okreslonymi wart. 184 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pózno zm.) oraz zgodnie z uchwala Nr
925/XLIX/06 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2006 r. w
sprawie uchwalenia, trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej Województwa
Pomorskiego.
Dochody budzetu ustalono w kwocie 670.174.698 zl, wydatki w kwocie
835.490.843 zl, przychody z kredytu dlugoterminowego w kwocie 149.500.000 zl,
z innych zródel (wolnych srodkó\v) \v wysokosci 48.150.000 zl oraz pozyczki z
budzetu panstwa w kwocie 11.061.570 zl, na pokrycie planowanego deficytu w
wysokosci 165.316.145 zl oraz planowanych rozchodów w wysokosci 43.395.425
zl. Sklad orzekajacy, na podstawie przewidywanego wykonania budzetu roku
2007, wyliczyl, ze na koniec 2007 r. "wolne srodki" wyniosa 53.490.144 zl.
Zawartosc merytoryczna projektu uchwaly budzetowej wykazala, ze
zaplanowane zostaly wszystkie zródla dochodów mozliwe do uzyskania, a
planowane wydatki przewiduja realizacje zadan wlasnych, obligatoryjnych, jak
równiez zadan zleconych z zakresu administracji rzadowej. Sklad orzekajacy
zwraca uwage na nastepujace nieprawidlowosci stwierdzone w projekcie uchwaly
budzetowej:
l. w zalaczniku nr 2 do projektu budzetu dotyczacym planowanych wydatków
w rozdziale 15095 "Pozostala dzialalnosc" zaplanowano wydatek zwiazany
.
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z Dzialaniem 2.5 "Promocja przedsiebiorczosci". Zadania te winny byc
sklasyfikowane w rozdziale 15011 "Rozwój przedsiebiorczosci"
2. w zalaczniku nr 5 do projektu budzetu zaplanowano wydatki zwiazane z
realizacja zadan wykonywanych na podstawie porozumien (umów) miedzy
jednostkami samorzadu terytorialnego. Zgodnie z art. 184 ust 1 pkt. 15
ustawy o finansach publicznych zalacznik ten winien równiez zawierac
informacje o dochodach, jakie otrzyma samorzad na realizacje tych
wydatków
W objasnieniach do budzetu podano podstawy kalkulowania dochodów
budzetowych. W zakresie wydatków ogólnie omówiono zadania biezace i
inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2008 roku. Przedstawiono stan
zadluzenia województwa pokazujac wszystkie ciazace zobowiazania. Omówiono
równiez plany jednostek organizacyjnych województwa.
Informacja o stanie mienia komunalnego Województwa Pomorskiego
zawiera dane wymagane w art. 180 ustawy o finansach publicznych. Daje ona
obraz majatku województwa, okresla jego prawa majatkowe, przedstawia
planowane dochody z tytulu posiadania mienia komunalnego, jak równiez
zamierzenia w zakresie obrotu mieniem województwa.
Dolaczona do projektu budzetu prognoza dlugu zostala opracowana zgodnie
z wykonanym i planowanym zadluzeniem województwa. Prognoza dlugu
przewiduje zadluzenie gminy na koniec roku 2008 w 22,83 % w stosunku do
planowanych dochodów na 2008 io~oraz
splate zadluzenia wynikajacego z
zaciagnietych kredytów i pozyczek do 2028 roku.
Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Gdansku w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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