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UCHWAlA NR .x.xxrI.lI.2.1.3./2009
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

Z DNIA ..25...~.?;~.r.W.Q~.... 2009R.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(t.j OZ.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592 ze zm.), w związku z art. 198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca

2005r o finansach publicznych (Dz.U z 2005r nr 249, poz. 2104 z późno zmianami) Rada Powiatu

Nowodworskiego uchwala, co następuje:

Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku sporządza się w formie

tabelarycznej i opisowej.

Informacja w formie tabelarycznej powinna zawierać:

1) plan; wykonanie dochodów z procentowym stosunkiem wykonania w szczegółowości nie

mniejszej niż w uchwale budżetowej;

2) plan i wykonanie wydatków z procentowym stosunkiem wykonania w szczegółowości nie

mniejszej niż w uchwale budżetowej.

omówienie zrealizowanych w pierwszym półroczu danego roku dochodów i wydatków

budżetowych powiatu;

omówienie realizacji dochodów z określeniem źródeł ich pochodzenia;

omówienie realizacji wydatków bieżących z określeniem celów na jakie zostały wykorzystane;

omówienie realizacji wydatków majątkowych z określeniem zadań na jakie zostały wykorzystane ,J\
oraz rzeczowe stany zaawansowania tych zadań; J
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5) omówienie planu przychodów kosztów w gospodarce pozabudżetowej z uwzględnieniem

wskaźnika wykonania, w tym:

a) dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych;

b) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

e) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu

Zakładów Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze sporządzana jest w szczegółowości nie

mniejszej niż w planie finansowym.

2. Do informacji dołącza się stan należności i zobowiązań uwzględniający w szczególności stan

zobowiązań wymagalnych w szczegółowości, co najmniej:

1) z tytułu dostaw towarów i usług;

2) z tytułu kredytów i pożyczek;

3) wobec budżetów;

4) wobec pracowników;

5) pozostałe

Traci moc uchwała nr XXIV/116/2001 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie

formy i zakresu informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze.

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior Z. W tański s.c. w Pułtusku


