
Uchwała nr XXXIV / 267 / 2006

Rady Powiatu Chełmińskiego

z dnia 28 czerwca 2006 r.

w  sprawie: określenia  zakresu  i  formy  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Powiatu 

Chełmińskiego  za  I  półrocze  wraz  z  informacją  o  przebiegu  wykonania  planu  finansowego 

jednostek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach 

publicznych.

Na podstawie art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 

249, poz. 2104).

Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się zakres i formę informacji z wykonania budżetu:

1)  część  tabelaryczna  określająca  stopień  wykonania  dochodów  i  wydatków  w  pełnej 

szczegółowości klasyfikacji budżetowej

2) część opisowa odnosząca się do:

a)  wykonania  dochodów  z  podziałem  na  najważniejsze  grupy:  subwencje,  dotacje 

celowe  od  Wojewody,  dotacje  celowe  od  innych  jst,  dotacje  celowe  z  funduszy 

strukturalnych,  pozostałe  dotacje  celowe,  udział  w  PIT,  udział  w  CIT,  dochody  ze 

sprzedaży mienia oraz pozostałe dochody własne,

b)  wykonania  wydatków  z  podziałem  na  rozdziały  klasyfikacji  budżetowej  ze 

szczególnym uwzględnieniem wykonania wydatków w następujących grupach: wydatki 

osobowe, wydatki rzeczowe w tym remontowe, wydatki inwestycyjne,

c) wykonania przychodów i rozchodów,

d) wykonania wydatków niewygasających,

e) informacji o stopniu realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego,

f) informacji o przebiegu gospodarki finansowej w rachunkach dochodów własnych,

g) informacji o przebiegu gospodarki finansowej w gospodarstwach pomocniczych,

h) informacji o przebiegu gospodarki finansowej w funduszach celowych,

i)  informacji  o  realizacji  dochodów  związanych  z  wykonywaniem  zadań  z  zakresu 

administracji rządowej,

j)  informacji  o  realizacji  zadań  finansowanych  z  funduszy  zewnętrznych,  w  tym 

funduszy strukturalnych oraz mechanizmów finansowych,



k) informacji o zobowiązaniach i należnościach,

l) informacji o wyniku finansowym budżetu.

3)  część  opisowa  odnosi  się  do  stopnia  realizacji  budżetu  w  szczególności  zaś  do 

poprawności planu oraz ewentualnych zagrożeń.

2. W terminie do 31 sierpnia Zarząd Powiatu przedstawia informację z wykonania budżetu 

Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2.

1. Określa  się  zakres  i  formę  informacji  o  przebiegu  wykonania  z  planu  finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie:

1)  część  tabelaryczna  określająca  stopień  realizacji  przychodów,  kosztów,  skrócony 

rachunek zysków i strat, inwestycji oraz należności i zobowiązań,

2) część opisowa odnosząca się do:

a) wykonania przychodów i kosztów,

b) stanu należności i zobowiązań,

c) wykonania inwestycji,

d) wykonanie rachunku zysku i strat, 

3)sprawozdanie finansowe MZ 03.

2. W terminie  do  31  sierpnia  Zarząd  Powiatu  przedstawia  informację  z  wykonania  planu 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Radzie 

Powiatu.

§ 3.

W przypadku utworzenia nowych samorządowych osób prawnych lub instytucji kultury informacja 

o  przebiegu  wykonania  planów  finansowych  tych  jednostek  zostanie  włączona  do  niniejszej 

informacji,  przy  czym  określony  w  niniejszej  uchwale  zakres  informacji  stosowany  będzie 

odpowiednio dla nowych jednostek.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Chełmnie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Orzechowski



 

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych organ stanowiący jednostki 

samorządu  terytorialnego  określa  zakres  i  formę  informacji  z  wykonania  budżetu  jednostki 

samorządu terytorialnego za I  półrocze.  Dodatkowo informacja z  wykonania budżetu musi  być 

poszerzona o informację z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art.4 ust.1 

pkt. 7,8 i 12 ustawy o finansach publicznych. W przypadku Powiatu Chełmińskiego dotyczy to 

zakresu i formy informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki  Zdrowotnej  w  Chełmnie.  Mamy  nadzieję,  iż  zaproponowana  przez  Zarząd  Powiatu 

informacja będzie wystarczająca do szczegółowego zapoznania się z sytuacją finansową Powiatu. 

W związku z powyższym Zarząd Powiatu wnosi o podjęcie niniejszej uchwały.


