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UC:aI\iYALA Nr 149N12005
skladu orzekajacego\Reg~onalnej'I.zbyObrachunkowej
z dnia 7 grudnia 2005.

.

/

w Gdansku

w sprawie opinii o projekcie budzetu Województwa Pomorskiego na 2006 rok
wraz z informacja o stanie mienia komunalnego i objasnieniami.

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 póznozm.) .
.
sklad orzekajacy Regionalnej IzbyObrachunkowej
~'''''\
'---""

l)
2)
3)

Tadeusz Jezowski .
Henryk Ledóchowski
Alicja Srubk6wska

w Gdansku w osobach:

przewodniczacy
czlonek
czlonek

stwierdza, co nastepuje:

W dniu 15, listopada 2005r.. wplynela do tutejszej' Izby uchwala Nr
992/245/05 Zarzadu Województwa Pomorskiego z dnia 14 listopada 2005 roku w
sprawie przyjecia projektu budzetuW6jewództwa Pomorskiego na rok 2006 wraz z
objasnieniami.. i informacja: o" stanie ntienia województwa- oraz. potwierdzenie
przekazania projektu budzetu Przewodniczacemu Sejmiku.
Projekt budzetuio:;;talopracówany w formie projektu uchwaly budzetowej
ustalajacej planowane dochodY w \Vysokosci 410.327.064 zl. oraz wydatki w
.~

wysokosci 522.208::064, zl. Jako zródla przychodów na pokrycie deficytu
budzetowego w wysokosci 111.881.000 zl oraz rozchodów budzetu na splate
wczesniej za'ciagnietyrchkredytów i'po?;y~zekw kwocie .45.119.000 zl. wskazano
przychody z tytulu zaciagnietych'pozyczek i kredytów w kwocie;157 .000.000 zl, z
czego 82.000;000 zl'iostalo'zaplanowahe
jako pozyczkinafi~ansowanie
zadan
realizowanych z udzia:le1TI\.srodków pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej.
Dlatego, zgodnie z art. 45 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z pózno zm.) planowany deficyt
pomniejszony o ta kwote miesci sie w granicach obowiazujacych w roku 2006
procedur ostroznosciowych,gdyz wielkosc jego do planowanych dochodów wynosi
7,28%.
Prognozowane dochody przedstawiono w zalaczniku m 1 do projektu
uchwaly budzetowej w wym.aganym ukladzie dzialów klasyfikacji budzetowej oraz
wazniejszych zródel. Stwierdzono zaplanowanie naleznych zródel dochodów
województwa, oprócz § 2360 "Dochody jednostek samorzadu terytorialnego
. zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji' rzadowejc o-razinnych zadan'
zleconych ustawami" w rozdziale 01006 "Zarzady melioracji i urzadzen wodnych"
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w wysokosci 4000 zl. Jak v.rynika z zalacznika nr 4a do projektu uchwaly,
dotyczacego dóchodów zwiazanych z realizacja ia.da:n zleconych z zakresu
administracji rzadowej n?e wystepuje w nim paragraf 2350 "Dochody z budzetu
panstwa zwiazane z realizacj a zadan zlecanych jednostkom
samorzadu
terytorialnego", a w zwiazku z tym brak podstaw planowania dochodu w budzecie
województwa od niezaplanowanych dochodów budzetu panstwa.
W rozdzialach 60013 i 85111 zaplanowano paragrafy dochodów 271 i 630
swiadczace o zawartych porozumieniach z innymi jednostkami samorzadu
terytorialnego o pomocy finansowej na laczna kwote 13.260.150 zl. Zgodnie z art.
124 ust 1 pkt 11 ustawy o finansach publicznych w uchwale budzetowej nalezy
wyodrebnic dochody i wydatki zwiazane z realizacja zada.n wspólnych
realizowanych w drodze umów l:ub porozumien miedzy jednostkami samorzadu
terytorialnego w budzecie jednostki samorzadu terytorialnego, któremu<powierzono
zadanie. Poniewaz w planie dochodów przewidziano dochody z pomocy finansowej
od jednostek samorzadu terytorialnego, to nalezy przypuszczac, ze zadania te
bedzie realizowalo województwo, dlatego w uchwale budzetowej winno znalezc sie
wymagane poWyzszym pqepis.em
wyodrebnienie w formie dodatkowego
zalacznika. Dodatkowo W)'Ihaga Wyjasnienia udzi~lanie pomocy na zadania
p~awdopodobnie z'Yiazane. \'z\ 1f°"'inoc~ w .ramach 'ZOPRR, o cZY!ll swiadcza
"koncówki" przy. paragrafie 603, mianowicie w obu wyzej wymienionych
rozdzialach p.aragraf ten wystepuje z koncówka 9. Porównanie przykladowo
projektu budzetu miasta Gdyni z projektem budzetu yvójewództwa wskazuje, ze
Gdynia zaplanowala panigraf 6300 w ro;zdziale 85111 na kwote 250.000 zl,
. podczas gdy województwo paragraf 6309.
.
Badajac poprawnosc stosowania klasyfikacji budzetowej dochodów stwierdzono,
. ze:
- zaplanowany w r:ozdziale 15095 "Pozostala dzialalnosc'.' dochód'w kwocie
3.363.0QO.zl wynikajacy z Dzialan ZPORR "Promocja Przedsiebiorczosci" (str. 73
objasnien)
winien
byc
zaplanowany'
w
rozdziale
15011'. "Rozwój
przedsiebiorczosci",
.
Blanowane wydatki budzetuprzedstawioilow
zalaczniku.nr 2 do projektu
uchwaly budzetowej w ukladzie dzialów i rozdzialów klasyfikacji budzetowej z
wymaganym wyodrebnieniem rodzajów wydatków:Stwiefdzono
zaplanowanie
srodków
finansowych
na realizacje
wszystkich
wojewódzkich
zadan
obowiazkowych.
Badajac poprawnosc stosowania klasyfikacji budzetowej wydatków stwierdzono,
ze:
- dwa zadania zaplanowane w rozdziale 71095, a mianowicie "Wspólpraca
gospodarcza" (str. 105 objasnien) oraz "Dofinansowanie projektów gospodarczych
i kulturalnych realizowanych przez podmioty z terenu regionu pomorskiego z
regionami partnerskimi województwa pomorskiego w ramach promocji regionu
pomorskiego za granica", (str. 108 objasnien) sa zadaniami zwiazanymi z promocja
województwa, dlatego winny byc sklasyfikowane w dziale 750 "Administracja
publiczna", rozdziale 7507 5 "Promoej aj ednostek samorzadu terytorialnego'';

-""'.
--.,/;;j

.

Za zgodnosC z orye"nQ.~em
€"ta

.------.

'>'"

---A,::s:\

/"~, ~

.

. ....

3
- w rozdziale 7501,7 "Samorzadowe sejmiki województw" (str. 113 objasnien)

zaplanowano miedL? innymi sklacllfena rzecz ZwiazkU Województw RP, wydatek
ten winien byc zaplanowany
r'<;.w rozdziale 75095 "Pozostala dzialalnosc",
- w rozdziale 85195 "Pozostala dzialalnosc" (str. 144 objasnien) zaplanowano
miedzy innymi kwote 210.000 zl. na "Pomorski Program Profilaktyki i Leczenia
Chorób Ukladu Sercowo-Naczyniowego i Chorób Nowotworowych", zadanie to
winno byc sklasyfikowane w rozdziale 85149 "Programy profilaktyki zdrowotnej".
W zalacznikach nr 4a i 4b do projektu uchwaly budzetowej przedstawiono
dochody i wydatki zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej.
Nie stwierdzono ~iezgochiosci z planowanymi dochodami i wydatkami
W zalacznikach 5 do 8 do projektu uchwaly budzetowej przedstawiono
plany przychodów i Wydatkóy\::.,:"
~a~ladu. budzetowego, dochodów wlasnych
jednostek budzetowych, fundJl{-zY.'~cht~ny:'gtuntów rolnych i gospodarki zasobem

geodezyjnymi kartograficznyiiI>Nie/ritFfer.dz9nonieprawidlowosci.

W zalaczniku nr 9' ::clo~pf~j~~
'UGhwaly 'budzetowej przedstawiono
wi~loletnie programy inwesty~yjrt~; :ict~~e:,z~;taly opracowane zgodni~ z art. 110
ustawy o finansach publicznycJ:i.:Ja}c :wyllika z analizy programów w projekcie
budzetu oraz z' porównania ich" z'wieloh~tnimi programami uchwalonymi przez'
Sejmik uchwala Nr 488/XXX/04- ~ dn~a 22 grudnia '2004 rokU, 'w sprawie
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budi:etu, województwa

pomorskiego

na 2005 rok, wyst~uja

pomiedzy'
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nimi bardzo znaczne 'róznice. Na przyklad'niektóre zadania w rozdziale 600B nie
wystepuja w wieloletnim programie proponowanym do uchwalenia, pomimo ze
Sejm~k uchwalil ich realizacje w. wyzej Wymienionej uchwale. [:Brak w
'objasnieniach inform~cji dlaczego, tak zostaly zmienione propozycje] Sklad
orzekajacy zwraca uwage, ze ,zgodnie z 'art. 11.0, ust 3 ustawy o finansach
publicznych- kolejne uchwaly budzetowe beda okreslaly naklady na uruchomiony
program w wysokosci umozliwiaja.cej jego terminowe zakonczenie. Oznacza to, ze
uchwalony przez' Sejmik wieloletni program inwestycyjny zobowiazuje Zarzad'
, Województwa do zaplanowania wydatków na programy w' budzetach .lat
nastepnych, gdyz zgodnie z ust. 4 omawianego artykulu, tylko Sejmik jest wladI§
dokonac zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego.
W zalaczniku Dr 10 do projektu uchwaly budzetowej przedstawiono zad~nia
wspólfinansowane ze srodków pochodzacych z budzetu. Unii Europejskiej oraz
innych srodków zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi.
W zalacznikach 11, 12 i 13 przedstawiono dotacje udzielane z budzetu
województwa. Stwierdzono nastepujaca niezgodnosc:
- w zalaczniku nr 11 w dziale 600 zaplanowano dotacje w wysokosci 150.000 zl w

O

ramach kwoty dotacji celowej z budzetu panstwa na zadania zlecone z administracji
rzadowej, podczas gdy w zalaczniku nr 1 nie zaplanowano dochodów z tego tytulu
oraz w zalacznikach nr 4a i 4b nie zaplanowano ani dochodów, ani wydatków na to
zadanie,
W zalacznikach 14 a i 14 b przedstawiono prognoze dlugu budzetu
województwa na dzien 31 grudnia 2006 roku. Wynika z niej, ze zadluzenie budzetu
winno wyniesc 12,0 % w stosunku do planowanych, ,dochodów- b:LJJ:izetuDa2.QQ6 '.
rok.
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Dolaczone objasnienia do projektu budzetu, zostaly opracowane w sposób
wyczerpujacy i wyjasniajacy zalozenia planowania dochodów i wydatków budzetu
oraz spelniaja wymagania Sejmiku Województwa wynikajace z uchwaly Nr
407/XXVI/04 z dnia 13 wrzesnia 2004 roku w sprawie uchwalenia trybu prac nad
projektem uchwaly budzetowej Województwa Pomorskiego.
Infonnacja o stanie mienia' komunalnego opracowana przez Zarzad
Województwa spelnia wymogi art. 120 ustawy o finansach publicznych i zawarte w
niej infonnacje sa zgodne z projektem budzetu.
Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdansku w terminie 14 dni od dnia jej dore(czenia.

PRZEWODNICZACY
Skladu Orzekajqceao
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