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UCH\V ALA Nr 197/V/2004
skladu orzek3jacego Region2!nej Izby Ohr-.lchunkowej w Gdansku
Z dnia 16 grudnia 2004r.
'w sprawie opinii o projckcie budzetu Województwa Pomorskiego
wraz z informacja o stanie mienia komunalnego i obJasnieniami.

na 2005 rok

Na podstawie art 13 pkt 3 w zwiazku z art. 19 ust. 2 ustawy 2; dnia 7
pazdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr
F ,
-'\ pOZ.
5"J 7 Z pozn. zm., )
)..
'

sklad orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w GdU11skuw osobach:

,

'~

l) Tadeusz Jezows:ki
2) Henryk'LedÓchowski
'3) Alicja Srubkowska

przewodnjc2~cy
c:don~k
czlonek

stwierdza, co I.lastepuje:

w dniu

i 5 listopada 2004r. wplynela do tutejszej Izby uchwala Nr 821/04
Zanadu \Vojewództwa Pomorskiego z dnia 12,.listopada 2004 fok:o w sprawie
przyjecia proj~kiu bud7.etu Województwa Pomorskiego mr rok 2005 wraz 7.

objasnieniamii informacjao stanie mieniakomuTulJnego
wojewÓdztwa.

.

Analiza zawartosci opiniowanego projektu budzetu wykazala, :ze projekt
uchwaly Sejmi1..'11.
Województwa Pomorskiego w sprawie uchwalenia budzetu na
2005 rok zostal oprilcowany zgodnie z wymogami fonnalnymi okreslonymi \v art.
124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansac.hpublicznych (Dz. U. z 2003r. Nr
15,poz. 148Z pÓZll.zm.).
Planowane dochody iLstalonow wysokosci 289.236.624 z-l.oraz wydatki w
,vysokosci 302.028.944 zl. Jako zródla przychodów na pokrycie defiG)'tu
budzetowego w ,-,,}'sokosci 12.792.320 zl Or'4Zrozchodów budzetu na splate
wczeslliej zRciagnietych kredytów i pozyczek w kwocie 7.717.680 zl. wskazano
prLychodyz tyrulu Innych rozl1czen w wysokosc.f1O.j10.000 zl oraz nadYvl'zkez Jat

~

.~

l1bieglychw kwocie10.000.000zl.

.

Zaplanowanie nad\J\.Yzki bud2ctowej z lat ubieglych w wysokosci
10.000.000 zl- nie wynika z przewidywanego 'Nykonania bud7..etu roku 2004
przedstawionego w objasnieniach do projektu budzetu. Budzet województwa po

~)

rozliczeniu2003 roku zamkna! sie skumulowanymdeficytem 2 lat:ubieglych w
.v''Ysokosci18.i81.196zl. Jednoczesniebudzetwojewództ\vadysponowalna koniec
2003 roku wolnymi srodkami, jako nad\A.'yz..'<.i
srodków picnieznych na rachunku
biezacym budzetu wojewódzm,.v"v\"ynlkaJatychZ rozliczen kredytów i pozyczek z
Jat ubieglych w v.--ysokoSci7.584.004 zl. Wc.dlugprognozy prLedstawlon~j pr7..ez
Zarzad ',y roku 2005, dochody zostana \\')'Konanew v.'Ysokosci335311.826 zl ( str
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35 objasnien do projektu. tabela nr l pod tytulem .,Dochody budzetu wg
\vazniejszych zródel w roku 2004\",porównaniu lio planu na rok.2005"), a wydatki
('1'1'.vwysokosci344.378.g75zl (str. 43 objasnicÓdo prc.~~kll~,
iabelanr 3 pod tytulem f-'7 L...c.~ ,"Zestawienie\vydaikówbudzetUwojewództwawg grup w latach 2004 i 200Y'). ~ ~CtA. v IPrzyjmujac przewidywane \\')'konanie budzetu na.1czy:>tW1crdzic, L.e Z<U7..ad ft>Co ,,(., . ~.przcwidlJj~w)'konanie bLld7.etU
roku 2004 ;;:deficytem w "'.lysokosci9.067.049 7..l. -:s0 oC;. Id.
W zwiazku z pOWY2:szymprognozuje sie lacmy dcfiC)1 z lat ubieglyc.h po
rozliczeniu rok'1l2004 w kwocie 27.248.245 zl. Biorac jednak pod uwage dokonane
zmiar.)' w budzecie wojcwództ\l"a w ciagu roku. a mianowicie ustalenie na dzien 5
listopada 2004 (zgodnie z uchwahl Zarzadu Województv,la Nr 798/04) planu
dochodÓw w wysokosci 349.333.350 zl oraz planu \vydatków w kwocie
352.724.262 zl widac, ze przewidywane wykonanie dochodów i 'Wydatków
zalozone w objasnieniach da projektu jeRtzanizone w SIo$ill1kudo planowanych do
"-'Ykonania wielkosci nu 2004 rok. Przyjmqjac stli. procentowe wykonanie
planowanego na dzie6 5 JistopKda2004 budzetu i lacznego rozli.czcnia budzetów z
,
lat uqieglych wojewÓdztwo zakonczy rok 2004.z lacznym d~fkytem w wysok~)sci
"-"
21.572.108 zl. W kazdym;wiec przypadku .wystepujedeficyt budzetu, a wiec brak
. jest podsta\y do wskazanja nadwyzki budzetO\vej z la! ubieglych jako zródla
przychodów Viprojektowanym na 2005 rok.budzecie..
.
.
CekIn dokonania '~ma1izy\\I)/konani3dochodów prLez województwo w 2004
roku. Sklad Orzekajacy podjal próbe (}Cenyv.;ykoflmiiadochodu z udzialu w
podatku od osób prawnych CCit),który wykazuje bardzo wysokie wykonanie na
koniec trzcciego kwartalu 2004 roku, bo az 99% planowanej wielkosci. Jak wynika
ze sprawozdan Rb-27s 'iv')lkonanieph~nudochódów.w omawianym zródle wynosi w
I kwartale 50.900.743 zl, w II kwartale 46.348.792 zl oraz. w III kwartaie
40.2:13.150zl. Z pvwyzsz)\,;h dllnych wid<t(;lekko ::ipi:1d~j~catt::ndencje dochodów z

tego ir6dla, pozwalajaca. przewidziec dochody w. IV kwartalc na poziomj~
38.000.000 zl,. Przy zalozeniu wykonania w 2004 r. pla.nowanych dochodÓw w
]00% oraz wykonania w oma\:vianymzródle wskaz<mejwyzej wielkosci w IV
kwartale i nie 7.wiekszaniu wydarkÓworaz wykonaniu ich w }00%, budzet roku
2004 moze sie zamknac nadv.;yzka w wysokosci 28.933.088 zl-. Odjecie od tej
wielkosci de.ficytu z lat ubieglych w kwocie] 8.181.196 zl, pozwoli na
prognozo'vvanienadwyzki z [at ubieglych w kwocie w v;ysokosc.i 10.751.852 zl.
Sklarl orzekajacy na pod$tawie dokorumej przez siebie. analizy uzna}) ze .j)
. projektowane zr~dlo ~r~c~odów jest rea~ncdo os~agn~ecia;
;~wraca .iedn~ ~wage. 2/
71:planowane wlc1kosc1zrodeJ prrychodow w proJekclebUGzetu.,przedsmwlanego
przez Za!.«td Województwa Regionaln~i Izbie Obrachunkowej do opiniowana
winny wynikac z zalozen zawartych w objagnieniachtak, aby radni sejmiku mieli
moznosc dok011EniaOC~t1y
slusznosci przyjetychprzez Zarzad zalozc6 na podstawie
których projekt zostal opra.::owany.

\

Prognozowane dochody przedstawiono. w zalaczniku nr l do projektu

uChwalybudzetow~jw .Wjt!1agallym
ukladziedzialówkJasyfikacjibl!dzelow~joraz
wazniejszych zrÓdel. St'\Vierd.wno nplanowanie wszystkich nale7..nyc.hzródeldochodÓwwojewództwii.
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Planowane wjd~1tkiaudi,clU przcuslawio]1uw L<1lacr:nlku
nr 2 do projektu
uchwaly budzerowej w ukladzie dzialów i rozdziatów kbsyfi kncji budzetowej 7wymaganym w)'ouri(bnienieril rodzajó\v wydatk()\A!.Stwierdzono zJplanowanie
srodków finansm\-ych na reali7.acj'( wszystkich wojewódzkich zadan
, obowiaz.~oviych.

W rozdziale O1095 ..Pozostala dzialaJnosC iliplanowano vvydatki na
realizacje Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja

-i))
~j

;

sektora zY:vnosci~wegooraz wz':ój obsza:ów .wiejskich". Zgodnie z .Ob(}\~iaZUjaC~

_

- s/!?

k1~yfikacJa budzetowa, wydark1 na realizacje pO\vyzszego zadama winny byc

1

sklasyfikowane w ro~dLiale 01036 "Restrukturyzacja i modemizat;ja ~ektora
zywnosciowegoorazrozwójobszm'ówwiejskich"-,
.

'i~ / .~

W rozdziale 63095 "Pozostala dzialalnosc" zaplanowano zadania Z\viazanez
upowsL:edmianiemturystyki, dlatego winny hyj,~sklasyfikowane w rozdziale 63003
,,Zadania

w zakresie upowszechniania'turystyki".

\1.1rozdziale 71095 ..:l,:'ozostaladziala.lnosc"

'.",

zaplanowano zadanie na kwote

148.000 zl zwiazane ze zmiana planu zagospodarowania

przcstrLCIlf!ego. Zadanie

to winno byc sklasyfikowane VIi rozdziale 7 J004 "Plany zagospodarowania
prze:strz~~nnego":
_.
'. .
.
. ,.,'.
W rQzdzIale 7)404 "Komendy wOJewodJ..kJe POlICJi" Z11pl!lTl°wanokwo
lOO.OO?

, orLekajacy
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wOJcwodztwa

me mOZQ udz!elac

finam:owej panstwO\vym jednostkÓm budletowym.
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na porno? finam;owa Komcnd~,ie,,:V°jewó~zkiej w (j-d~msklLSk1ad
zwraca U\vage, ze samorzad

.
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pomoc
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natomi. t

wspólfinansowac koszty zwiazane z funkcjonowaniem policji.
,

Wrozdziaje80195"Po;wstaladzialalno~c"zaplanowanoz(t(]a.nic
zwiazanez

ubsluga komtsji cgzi:1JTIiril1.G,)jnych
w kwocie' 2000 :d. ,Zad~nic to winno byc
sklasyfikowane w rozdziale 80145 ;,Komisje egzaminacyjne'~. W rozdziale tym
zaplanowano rÓwniez zadania Zlc'ci)nestowarzyszcniom w laczncj kwocie 50.000
zl. Po\V)'zsze zadania nalezy sklasyfikowac w odpowiadajacych im dzialach i
rozdzialach klasyfikacji hudzetowej.
W rozdziale 80309 "Pomoc materialna dla ~tudentów" zaplanowano wydatki
na organizacj,:?imprez naukowych w lacznej kwode 25.000 zl. Wydatki Ie winny
byc sklasyfiko'\vanew rozdziale 80395 ,)1ozoSialadzialalnosc",
W zalaczniku nr 4 do projektu uchwaly budze10wej przedsta.wionodothody i
,wydatki zwiazane z realizacja zadan z z.~kresu adminbtracji rzadówej. Nie
5tvvierdzononiezgodp.osciz planowan)1nl wydatkami.
W zalacznikach 5.6,7 do projektu,uchwaly budzetowej przedstawiono plany
prLychodóv.'i wydatk6w zakladów budzdOWYGh.~rodków gpecjulnychi funduszu
ochron)' gruntów rolnych. Nie str-lierdzononieprawidlowosci.
W zalaczniku nr 8 do projektu uchwaly budzetowe.j przedstawiono
wieloIctl'1ieplany inwestycyjne, które ZOSIalyopracowane zgodnie 2 art. 110ustawy
o finansach publicznych. Jak wynika z analizy planÓ,,~',niektÓre zadania przewiduja
wspólfinansowanie ze srodków pochodzacych z funduszy strukturalnych lub
Funduszu Spójnosci. Programy w5pÓlfnansow~neL \vyzej wymienionych srodków

,.
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zgodnie 'l. art. 124 USL 1 pkt 4a IJstav.,'Y() finans<lch publicznych
wyodr9.bnic.
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nakzalo
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W zal'lcLTIikach 9, 10 j 11 przedsTawiono dotacje udzieJanc 7. budzetu
wojcwództ wa.
Zgodnie. z art 124 ust. J pkt 10 tlstawy o llnfmsach pub1icznych uchwala
budzetmva okresJa dotacje udzielane 'L budi:etu. W analizowanych zalacznikach
brak dotaqji w rozdzialach 15011,60001,
60013.80147,80195
j 92105
v"ykazanychplanie wydatkóww zalacznikunr 2 do projektubudzetu.StwiercLzono

/

równiez ni~zgodnosd mie~)' badan?:ni Z11lac.~nikaJ~1i.
Miano~ick w zal'a~7.niku ru:i

2 w rozdZIale92108 dotacjadla hlhannonu,

I
zl. RÓ1Arniezw

orkIe$tf, chórow, operetkI wynosI

,

3.000.000 zl, pOdC7.a5gdy \v zalaczniku nr tO wynosi 2.800.000

rozdziale 92118 dotacja dla muzeów w zalaczniku nr 2 wynosi 9.940.000 zl,
podczas gdy w wlaczniku nr 10 laczna kwota \vYllosi9.640.000 zl.
Sklad orzekajacy zwraca uwage, z.ew roz.dziale 01005 i 70005 zaplanu'wlU1o
dotacje prLedmiotO'...,a.Jak wynika 7. zakresD udziclanych dOU'1cjinosza one
charakter doracji podmiotowych.
"

W 2alacznika~h
\-:I

! 2 a j ,12b przcdsta.wiono

1,Y?jewódz~!~~adzien 31 grudnia 1005 roku. Wynik,az ni~j. z~ zadlu~nie budzet~

rok.

"
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Jak wynika z zalacznika Dr 1 do projektu budzetu w dzialac.h~OOi 851
'przewidywane sa dochody .zwply'\vów z tytulu pomocy fmansowej udzielanej
miedzy jst na dotinansowal11e ,vlasnych ~adan inwc~tycyjnych j zakupów
inwestycy-ir.ych§ 6300. Zgodnie. wiec 7.art- 124 ust 1 pkt 11 ustawy o finansach
publicznych n..11ezyw u.chwale
budzetowej okreslic doc.hodyi -wydatkiwynikajacc
z reaJizacji 'zadan wspólnie wykonyWanychna podstawie umów lub porozumien
miedzy jednostk.Emi silffiorzadu'terytorialnego, w budzede jednostki samorzadu f

terytorialnego,
którejpowierzono
to zadanie. .

.
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Dolaczone objasnienia do projektil-budzetu, poza zalozeniami'dotYC1;acymi
ustalania zródla przychodów w postaci nad'IN)'7..kibudzetowej z lat ubieglych,
zostaly opracQwan~w sposób \\ryczerpujacy i W)~jasniajacyzalozenia planowania
dochodów i wydatków budzetu or<>...:l
s~h1iaja \A'ymaguniaSejmiku \Vojewództwa
wynikajace z uchwaly Nr 407JXXVJJ04z dnia! 3 wrzesnia 2004 roku w spr<1wie
trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej Wc:jewód:!!\vaPomorskiego.
.
Infonnacja o stanie mienia komunalnego oprac.mvana prz~z Zarzq~
Województwa 3pelnia wymogiart. 120ustawy o finansach publicznych i zawarte w
niej informacje sa zgodne z projektem budzetu.
Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdansku w tenninie 14 dni od dni" jej doreczenia.
.
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prognoze dlugu humetu

wmno 'wymesc 12,6 1%..v.stosunku do pl!:Ulowanye-ndoch(}~ow budzetu na 200)
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