Uchwała Nr XLVI/324/10
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu powiatu oraz zakresu
i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze.

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 266 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Powiatu
Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Chodzieskiego sporządza i przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia Radzie
Powiatu Chodzieskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:
1) informację o przebiegu wykonania budŜetu powiatu za pierwsze półrocze, w ujęciu tabelarycznym
i opisowym,
2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej za pierwsze półrocze, w ujęciu tabelarycznym i opisowym.

§ 2. Zestawienia tabelaryczne, o których mowa w § 1 pkt 1, winny zawierać stopień realizacji (plan,
wykonanie oraz wskaźnik wykonania):
1) dochodów budŜetowych powiatu oraz naleŜności, w tym wymagalnych według układu
klasyfikacji budŜetowej (dział, rozdział, paragraf),
2) wydatków budŜetowych powiatu oraz zobowiązań, w tym wymagalnych według układu
klasyfikacji budŜetowej (dział, rozdział, paragraf),
3) przychodów i rozchodów budŜetu,
4) dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami,
5) dotacji udzielonych z budŜetu powiatu z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych,
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora
finansów publicznych,
6) dochodów i wydatków realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
7) dochodów własnych jednostek budŜetowych i wydatków nimi finansowanych oraz stan środków
pienięŜnych na początek roku oraz na dzień 30 czerwca danego roku,

8) przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym oraz stan środków pienięŜnych na początek roku oraz na dzień 30 czerwca
danego roku.

§ 3. W części opisowej informacji o której mowa w § 1 pkt 1 wykazuje się:
1) stopień realizacji dochodów budŜetowych w podziale na bieŜące i majątkowe według źródeł ich
pochodzenia, tj.: dochodów własnych, subwencji i dotacji celowych, w tym na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych,
2) stopień realizacji wydatków budŜetowych w podziale na:
a) wydatki bieŜące (w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym w szczególności:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- dotacje udzielone z budŜetu powiatu,
- remonty dróg oraz usługi budowlano – montaŜowe w zakresie remontów pomieszczeń
i budynków,
- obsługę długu powiatu,
b) wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
3) stopień realizacji przychodów i rozchodów,
4) stan zadłuŜenia powiatu,
5) stan naleŜności i zobowiązań jednostek budŜetowych (według tytułów),

w tym wymagalne

– na początek roku i na dzień 30 czerwca danego roku,
6) zaciągnięte zobowiązania przez Zarząd w granicach upowaŜnienia udzielonego przez Radę
Powiatu,
7) stopień realizacji wydatków niewygasających,
8) dochody własne jednostek budŜetowych i wydatki nimi finansowane oraz stan środków
pienięŜnych na początek roku i na dzień 30 czerwca danego roku,
9) przychody
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i Kartograficznym oraz stan środków pienięŜnych na początek roku i na dzień 30 czerwca danego
roku.

§ 4. Informacja opisowa powinna zawierać wyjaśnienie przyczyn stopnia realizacji dochodów
i wydatków budŜetowych w poszczególnych rozdziałach, których wykonanie odbiega od wskaźnika
upływu czasu o więcej niŜ 5 %.

§ 5. Zarząd Powiatu moŜe część opisową oraz tabelaryczną, o której mowa w § 2 i 3:
1) uzupełnić o dane, które nie zostały ujęte w uchwale budŜetowej,
2) pominąć dane, ujęte w uchwale budŜetowej nie mające istotnego znaczenia dla oceny realizacji
budŜetu,
3) pominąć dane, które:
− w sprawozdaniach z wykonania budŜetu nie są wyodrębnione lub dostosować je do układu
tych sprawozdań,
− w części opisowej stanowiłoby powtórzenie informacji podanych w innych częściach
tej informacji.

§ 6. 1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przedstawia Zarządowi Powiatu
Chodzieskiego w terminie do 31 lipca, w formie pisemnej (papierowej i elektronicznej) informację
o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze, która powinna obejmować
sprawozdanie z realizacji planu finansowego oraz planu inwestycyjnego w ujęciu tabelarycznym
i opisowym.
2. Informacja powinna zawierać następujące elementy: plan, wykonanie oraz wskaźnik wykonania:
1) przychodów – według poszczególnych źródeł, w tym z dotacji, dochodów z mienia,
2) kosztów – według rodzajów oraz w układzie podmiotowo – przedmiotowym,
3) stan naleŜności i zobowiązań, w tym wymagalnych (z jakich tytułów), stan na początek roku
i na dzień 30 czerwca danego roku – z podaniem przyczyn, wzrostu bądź spadku,
4) realizację zobowiązań poręczonych przez Powiat,
5) stan środków pienięŜnych na początek roku i na dzień 30 czerwca danego roku,
6) opis stopnia realizacji inwestycji,
7) przedstawienie ogólnej sytuacji finansowej jednostki z podaniem ewentualnych zagroŜeń
do jej gospodarki finansowej.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XL/236/2006 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2006r.
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu powiatu oraz przebiegu
wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze,
zmieniona uchwałą Nr VI/34/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2007r.

§ 8. Przepisy § 2 pkt 8 oraz § 3 pkt 9 mają zastosowanie do końca 2010 roku.
§ 9. Wykonanie powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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