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Szanowny Pan
Andrzej Czerniawski
Prezes Rady
Północno - Wschodniej lzby
Lekarsko - Weterynaryjnej

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 listopada 20I2r. Nr ILWl64lVl20I2

w sprawie zabezpieczenia w budzecie na 2013 rok środków finansowych na

wynagrodzenia d|a lekarzy weterynarii wolnej praktyki, ktorzy wykonują zadania

administracji rządowej na zlecenie powiatowego lekarza weterynarii oraz środków

finansowych na usługowe badania laboratoryjne wykonywane przez Wojewódzki

Inspektorat Weterynarii w Białymstoku - w zwtązku z art. 94 ustawy z dnta

27 sterpnia 2009t. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.

z2009r' Nr 157, poz' I24I zpoźn' zm.) - uprzejmie informuję, co następuje.

W trakcie prac planistycznych dotyczących projektu budzetu państwa na 2013

rok została przesłana do Ministra Finansów informacja dotycząca ujęcia w części

85120 _ województwo podlaskie w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo wydatków dla

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii i powiatowych inspektoratów weterynarii

na zadania finansowane do końca 2010 roku ze Środków gromadzonych na rachunku

dochodów własnych w kwocie 13.607 tys. zł, z tego w:

- tozdz' 01033 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii - L .620 tys. zł,

- rczdz.01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii - II '981 tys' zł'



/

W toku dalszych prac nad projektem ustawy budzetowej na 2OI3 rok

przedmiotowe wydatki ujęte zostały w rezerwie celowej budzetu państwa.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rcalizacją ustawy

budzetowej skierowany 18 pażdziernika 20I2r. do Sejmu zakłada, iŻ w 2OI3r' tworzy

się w budŻecie państwa rezerwę celową ptzeznaczoną fla wydatki budzetowe

w wysokości odpowiadającej planowanemv ptzyrostowi dochodów - dot. środków

gromadzonych w 20I0r. fia rachunku dochodów własnych (art. 9 projektu

ww. ustawy).

W projekcie ustawy budzetowej na rok 2013 przyjętym przez Radę Ministrow

w dniu 27 wrzęśnia 20I2r. i przekazanym do Sejmu w załączniku nr 2 w części 83 -
Rezerwy celowe zamieszczona jest poz. 57 Skutki zmian systemowych

wynikających z aft. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach

publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzenwraz z pochodnymi w łącznej kwocie

934.22l tys. zł'
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