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z dnia 20 grudnia 2002r.
w sprawie opinii o projekcie budzetu Województwa Pomorskiego na 2003 rok
wraz z informacja oCstaniemienia 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 pózn.zm.)
sklad orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku w osobach:
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* stwierdza, co nastepuje:
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Tadeusz Jezowski
Henryk Ledóchowski
Alicja Srubkowska

przewodniczacy
czlonek
czlonek

W dniu 14 listopada 2002r. wplynela do tutejszej Izby Uchwala Nr 517/02
Zarzadu Województwa Pomorskiego z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie
przyjecia projektu budzetu Województwa Pomorskiego na rok 2003 wraz z
objasnieniami i informacja o stanie mienia województwa oraz informacja o
przekazaniu w dniu 12 listopada 2002r. projektu budzetu Przewodniczacemu
Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Na podstawie powyzszych dokumentów sklad orzekajacy stwierdzil, ze

Zarzad Województwa Pomorskiego wywiazal sie z obowiazków okreslonych wart.
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66 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie województwa (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1590 z pózno zm.).
Projekt budzetu zostal:opracowany, w formie projektu uchwaly budzetowej,
zgodnie z wymogami okreslonymi wart. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pózno zm.) oraz zgodnie z
uchwala Nr 278/XXI/2000 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 3 lipca
2000r. w sprawie procedury uchwalania budzetu województwa oraz rodzaju i
szczególowosci materialów informacyjnych towarzyszacych projektowi uchwaly
budzetowej.
Projekt uchwaly budzetowej obejmuje mozliwe do uzyskania dochody
wlasne województwa oraz wydatki na realizacje obligatoryjnych zadan wlasnych
jak tez zadan zleconych.
Sklad Orzekajacy zwraca uwage na nastepujace nieprawidlowosci:
Projekt uchwaly budzetowej w § l ust. 6 ustala wykaz zadan wieloletnich
województwa pomorskiego realizowanych w 2003 roku, który przedstawiono w
ukladzie tabelarycznym w zalaczniku nr 4. Tak opracowany program nie spelnia
wymogów art. 110 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 64 ust. 2 ustawy
o samorzadzie województwa, gdyz brak w nim ustalen dotyczacych:
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l) celu zadania,
2) jednostki organizacyjnej realizujacej zadanie,
3) wysokosci wydatków w kolejnych latach po roku budzetowym,
W zalaczniku nr 11 do projektu uchwaly budzetowej, pt: "Plan dotacji dla
wojewódzkich instytucji kultury na 2003 rok", w tabeli przedstawiono dwie
ostatnie kolumny wskazujace na planowanie dotacji na wydatki biezace i
inwestycyjne. Sklad orzekajacy zwraca uwage, ze instytucje kultury otrzymuja
dotacje podmiotowe, a w zwiazku z powyzszym, na co otrzymane srodki zostana
przeznaczone zalezy od Dyrektora instytucji kultury,
W zalaczniku nr 13 do projektu budzetu przedstawiono "Prognoze kwoty
dlugu na 31 grudnia 2003 roku" oraz "Prognozowana sytuacje finansowa

Województwa Pomorskiego oraz splaty zobowiazan w latach 2003 - 2010". Forma,
w jakiej opracowano Prognoze dlugu Województwa Pomorskiego, nie daje
mozliwosci zaopiniowania jej przez Regionalna Izbe Obrachunkowa, zgodnie z art.
115 ust 1 ustawy o finansach publicznych. Brak w niej informacji o wysokosci
corocznych splat rat kredytów, pozyczek i poreczen oraz corocznych splat odsetek,
W zalaczniku do objasnien "Plan Wydatków na 2003 rok", w dziale 710
"Dzialalnosc uslugowa", rozdziale 71003 "Biura planowania przestrzennego"
zaplanowano dotacje podmiotowa dla zakladu budzetowego. Zaklady budzetowe
moga otrzymywac dotacje przedmiotowe.
W objasnieniach do budzetu podano szczególowo omówiono podstawy
kalkulowania dochodów budzetowych wedlug ich zródel. Planowane wydatki
przedstawiono, w ukladzie dzialów i rozdzialów klasyfikacji budzetowej, z
omówieniem finansowania podstawowych rodzajów zadan. Gospodarke zakladów
budzetowych,
srodków
specjalnych
i funduszy
celowych
omówiono,
przedstawiajac gospodarke kazdej jednostki, a ich plany finansowe pokazano w
formie tabelarycznej.
Informacja o stanie mienia komunalnego Województwa Pomorskiego
zawiera dane wymagane wart. 120 ustawy o finansach publicznych. Daje ona
obraz majatku województwa, okresla jej prawa majatkowe, przedstawia planowane
dochody z tytulu posiadania mienia komunalnego, jak równiez zamierzenia w
zakresie obrotu mieniem województwa.
Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej
Obrachunkowej w Gdansku w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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