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w sprawie opinii o projekcie budzetu Województwa Pomorskiego na 2004 rok wraz z
informacja

o stanie mienia komunalnego

i objasnieniami.

Na podsta\vie art. 13 pkt 3 w zwiazku z ali. 19 ust. 2 ustawy z dni2.7 pazdziernika
1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z pózno
zm.)
sklad orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w GdaJlskuw osobach:
1)
2)
3)

Tadeusz Jezov,'-ski
Henryk Ledóchowski
Alicja Srubkowska
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Ilosc zalacznikÓ'f

* stwierdza~ co nastepuje:
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W dniu 15 grudnia 20031'. wplyn~la do tutejszej Izby uchwala Zarzadu
Wojcwództwa Pomorskiego Nr 729/03 z dnia 13 grudnia 2003r. \v sprawie przyjecia
projektu budzetu Województwa Pomorskiego na rok 2004 wraz z objasnieniami i
informacja o sJ,~niemjenia. Do uchwaly, dolaczono pismo potwierdzajace przekazanie
projektu budZetu Przewodniczacemu Sejmiku \.vojewództwa Pomorskiego W dniu 15
grudnia 2003 roku.
Na podsta\vie powyzszych dokumentów sklad orzekajacy stwierdzil~ ze Zarzad
Województwa Pomorskiego \vywiazal sie z obowiazków okreslonych wart. q6 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie województ\va (Dz. U. z 20011'.Nr 142,
poz. 1590 z pÓZnozm.).
Projekt uchwaly Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie uchwalenia
budzetu województwa pomorskiego na 2004 rok zostal opracowany zgodnie z wymogami
okreslonymi wart. 124 ustawy z dnia 26 listOpada J9981'.o finansach publicznych (Dz. U.
'22003 r. Nr 15, poz. 148 z pÓZnozm.), Planowane dochody budzetu obejmuja mozliwe do
uzyskania zródla dochodów wlasnych województwa oraz subwencje i dotacje na zadania z
z?kresu administracji rzadO\vej. Natomiast planowane wydatki przewiduja srodki na
realizacje ZadaI1wlasnych jak tez zadan zleconych.
Analiza planu wydatków w projekcie budzetu województwa pOlnorskiego
wskazuje na planowanie zadal1 inwestycyjnych, Zgodnie, wiec z uchwala S~jmiku
\Vojevv'ództwa Pomorskiego Nr 278/XXI12000 z dnia 3 lipca 2000 roku w sprawie
procedury uch\\'alania budzetu województwa oraz rodzaju i szczególowosci materialów
informac)jnych towarzyszacych projektowi uchwaly budzetowej, projekt uchwaly
budzetowej Sejmiku Województwa Pomon:kiego na 2004 rok, winien zawierac wydatki
zwiazane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrebnieniem wydatkÓw na
finansowanie poszczególnych programów (§ 7 pkt 4 zalacznika do wyzej wymienionej
uchwaly Sejmiku).
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Objasnienia do projeklu uchwaly budzetovvejza\vicraja wszystkie wymagane przez
Sejmik infomlacje i pozwalaja na dokladne zapoznanie sie z proponowanym projektem
budzetu oraz podjecie swsownych decyzji v';sprawie budzetu wojewódZl\,,'ana 2004 rok,
Informacja o stanie mienia komunalnego zesrala opracowana zgodnie l art. 120

ustawyc finansachpublicznych,a wyl1ikajacez niej planowanezmiany \V 2004 roku sa
zgodne z p1anowanymidochodami w projekcie budzetu.
Analiza planów finanso\\')'ch wykazala nastepujace nieprawidlo",vosci:
1. w zalaczniku nr l oraz \Vobjasllieniach blednie okreslono nazwe rozdzialu Ol 008jest
"Budowa i utrzymanie urzadzen melioracji wodnych", a winno byc "Melioracje
wodne",
2. w zaIaczniku nr 2 w rozdziaie 63095 "Pozostala dzialalnosc" zaplanowano zad~~nie
zwiazane ze strategia rózwoju województwa pomorskiego, dlatego winne byc
sklasyfikowane w rozdzi'ale 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki",
3. w objasnieniach dotyczacych rozdziaJu 80195"Pozostala dzialalnosc" zaplanowano
zadania pod tytulami:
a) "promowanie t\vórczosci dzieci i mlodziezy oraz przedsiewziec ksztaltujacych
postawy aktyvvnego udzialu \v zyciu kulturalnym" i "budowanie pocz~Lcja
tozsamosci regionalnej poprze;: przekaz wiedzy o regionie" winny byc
sklasyfikowane w rozdziale 92105 "Pozostale zadania w zakresie kultury",
b) "pomoc edukacyjna wobec dzieci i mlodziezy ze srodowisk zaniedbanych
ekonomicznie''. "aktywizacja umiejetnosci korzystania z projektów o randze
ogólnopolskiej i miedzynarodowej ksztaltujacej pozadane postawy edukacyjne"
oraz "popularyzacja koncepcji uczenia sie przez cale zycic i aktywnego
poruszania sie po rynku pracy 7e szczególnym uwzglednieniem roli medióv/'
winny byc sklasyfikowane VIrozdziale 85495 "Pozostala dzialalnosc",
4. w zalaczniku nr 2 dotyczacym planu wydatków brak rozdzialu 90020 "WplY'NYi
\vydatki zwiazane z gromadzeniem srodków z oplat produktowych", w zwiazku z
planO\vanyrniw tym samym rozdziale dochodami.
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Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunko\vej w Gdatisku w terminie 14 dni od dniajej doreczenia.
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