UCHWAŁA NR XIX/99/2016
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za
pierwsze półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o
przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej za pierwsze półrocze
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, ze zm.) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.), Rada
Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Zarząd Powiatu Chodzieskiego sporządza i przedstawia w terminie do 31 sierpnia
Radzie Powiatu Chodzieskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
informację o:
1) przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze;
2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych;
3) przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej za pierwsze półrocze.
§ 2. 1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze
sporządza się w ujęciu tabelarycznym i opisowym.
2. Część tabelaryczna powinna obejmować w układzie określonym w uchwale
budżetowej, zestawienia liczbowe ilustrujące plan, wykonanie oraz procentowy wskaźnik
wykonania:
1) dochodów budżetu powiatu oraz stan należności, w tym zaległości;
2) wydatków budżetu powiatu oraz stan zobowiązań, w tym wymagalne;
3) przychodów i rozchodów budżetu;
4) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na mocy porozumień z organami
administracji rządowej;
5) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego;
6) dotacji udzielonych z budżetu powiatu;
7) dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska.
3. Część opisowa, powinna w sposób syntetyczny przedstawiać:
1) wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w podziale na dochody własne,
subwencje i dotacje celowe, w tym w szczególności na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych;
2) wykonanie wydatków bieżących budżetu ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
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a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (w tym na: kary, odsetki,
odszkodowania oraz remonty dróg, usługi budowlano – montażowe w zakresie
remontów pomieszczeń i budynków),
c) dotacje udzielane z budżetu powiatu z wyodrębnieniem dotacji celowych
i podmiotowych w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
f) wydatki na obsługę długu powiatu;
3) wykonanie wydatków majątkowych, w tym na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
4) kształtowanie się stanu należności i zobowiązań Powiatu według tytułów;
5) kształtowanie się przychodów i rozchodów budżetu powiatu;
6) wykaz zaciągniętych zobowiązań przez Zarząd w granicach upoważnień udzielonych
przez Radę Powiatu.
4. Informacja opisowa powinna zawierać wyjaśnienie przyczyn stopnia realizacji
dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych rozdziałach, których wykonanie
odbiega od wskaźnika upływu czasu o więcej niż 15 %.
§ 3. 1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy sporządza
się w ujęciu tabelarycznym i opisowym.
2. Część tabelaryczna powinna przedstawiać dane liczbowe według stanu na 30
czerwca roku budżetowego, w szczegółowości określonej w uchwale w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej.
3. Część opisowa powinna zawierać:
1) omówienie przebiegu realizacji przedsięwzięć, z podaniem przyczyn odchyleń od
prognozowanych wielkości oraz ewentualnych zagrożeń terminowego wykonania;
2) informację o zaciągniętych i spłaconych zobowiązaniach finansowych;
3) informację o wielkości zadłużenia.
§ 4. 1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przedstawia w terminie do 31
lipca roku budżetowego Zarządowi Powiatu Chodzieskiego, w formie pisemnej oraz
dokumentu elektronicznego, informację o przebiegu wykonania planu finansowego
jednostki.
2. Informację, o której mowa w ust. 1, sporządza się w ujęciu tabelarycznym i
opisowym oraz powinna zawierać stopień realizacji (plan, wykonanie oraz procentowy
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 należności i zobowiązań, w tym wymagalnych (z jakich tytułów), stan na 30
czerwca danego roku – z podaniem przyczyn, wzrostu bądź spadku;
4) realizację zobowiązań poręczonych przez Powiat;
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5) stan środków pieniężnych na początek roku i na 30 czerwca danego roku;
6) opis stopnia realizacji inwestycji;
7) przedstawienie ogólnej sytuacji finansowej jednostki z podaniem ewentualnych
zagrożeń.
§ 5. Traci moc uchwała Nr VII/67/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29
czerwca 2011r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
powiatu, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze.
§ 6. Wykonanie powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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