
Uchwała NR 279/XLIV/10
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za I półrocze roku budŜetowego

UCHWAŁA NR 279/XLIV/10

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu

wykonania planów finansowych Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej za I półrocze roku budŜetowego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Informacje o przebiegu wykonania budŜetu powiatu za I półrocze roku budŜetowego sporządza się
w układzie tabelarycznym i w formie opisowej.

2.  Część tabelaryczną  przedstawia  się  w  szczegółowości  klasyfikacji  budŜetowej  nie  mniejszej  jak w
uchwale budŜetowej w tym:
1) plan oraz wykonanie dochodów uwzględniając dochody bieŜące oraz dochody majątkowe;
2) plan oraz wykonanie wydatków z wyszczególnieniem:
a) wydatków bieŜących w tym:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- dotacji,
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
nie  podlegających zwrotowi  środków  z  pomocy udzielonej  przez  państwa  członkowskie  Europejskiego
Porozumienia  o  Wolnym  Handlu,  oraz  środków  pochodzących  z  innych  źródeł  zagranicznych  nie
podlegających zwrotowi,
- wydatków na obsługę długu,
- wydatków z tytułu udzielonych przez powiat poręczeń i gwarancji,
b) wydatków majątkowych;

3) wykonanie planu dochodów własnych jednostek budŜetowych i wydatków nim finansowanych;
4) wykonanie planu dochodów i  wydatków gospodarstw pomocniczych i Powiatowego Funduszu Zasobów
Geodezyjnych i Kartograficznych.*

3. Część opisowa informacji przedstawia:
1)  opis  realizacji  budŜetu  oraz  wyjaśnienia  i  uzasadnienia  stopnia  realizacji  wybranych  zadań
przedstawionych w części tabelarycznej;
2) wykonanie planu przychodów i rozchodów budŜetu;
3) stan wymagalnych naleŜności zobowiązań powiatu;
4) wykonanie  planu finansowego  zadań z  zakresu administracji  rządowej oraz  innych zadań zleconych
ustawami.
§ 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej  prognozy finansowej obejmuje wykaz  przedsięwzięć, o
których  mowa  w art.  226  ust.  4  ustawy o  finansach publicznych wraz  z  informacją  o  przebiegu  ich
realizacji.

§  3.  Informacja  o  przebiegu  realizacji  planów  finansowych  Zespołu  Publicznych  Zakładów  Opieki
Zdrowotnej obejmuje:
1) plan i wykonanie przychodów;
2) plan i wykonanie kosztów;
3) rachunek zysków i strat;
4) stan naleŜności i zobowiązań wymagalnych z uwzględnieniem głównych dłuŜników i wierzycieli.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 290/XLV/2006r. Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze przedstawionej przez
Zarząd Powiatu.

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej  wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

*obowiązuje tylko w 2010 r.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Szczegielniak

Uzasadnienie

W związku z wejściem w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 roku nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz.  U.  Nr 157  poz.  1240 z  późn.  zm.)  istnieje  konieczność dostosowania  do
obowiązujących przepisów prawa uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Jedną
z  takich uchwał jest  uchwała  w sprawie  określenia  zakresu i  formy informacji  o  przebiegu wykonania
budŜetu za I półrocze, do której podjęcia obliguje nas art. 266 ust 2 w/w ustawy.
Stąd niezbędne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Szczegielniak

 


