
UCHWAŁA NR LXXXI/40/11 
 

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 30 sierpnia 2011 r.  

 
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budŜetu Powiatu 
Otwockiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  

oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2011 roku 

 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia                 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 
uchwały Nr 279/XLIV/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 czerwca 2010 r. uchwala się,                   
co następuje:  
 

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Otwocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Warszawie informację o przebiegu wykonania budŜetu Powiatu Otwockiego, informację  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu 
wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej                   
za I półrocze 2011 roku, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Podpisy członków Zarządu Powiatu: 

 
   Przewodnicząca Zarządu                   Członek Zarządu 
    Bogumiła Więckowska                                                             Grzegorz Michalczyk  
1. ................................................                                              4. ........................................ 
          Wicestarosta                                 Członek Zarządu 
      Mirosław Pszonka                 Krzysztof Szczegielniak  
2. .............................................                                              5. ............................................. 
        Członek Zarządu 
          Janusz Budny  
3. ............................................... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie                
do dnia 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 
i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budŜetu jednostki 
samorządu terytorialnego, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych Zespołu Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2011 roku. 

Zakres i forma w/w informacji jest zgodna z uchwałą Nr 279/XLIV/10 Rady Powiatu 
w Otwocku z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 
 

Przewodnicząca Zarządu 
 
 Bogumiła Więckowska  


