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Uchwala Nr XLI/279/2010
.
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24 czerwca 2010 roku.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Nowodworskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego
zespołu publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego

Na podstawie

art. 266 ust. 2

roku o finansach publicznych

oraz art. 265 pkt 1ustawy z dnia

27 sierpnia 2009

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późno zm.) Rada Powiatu

Nowodworskiego uchwala, co następuje:

Określa zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego
za okres pierwszego półrocza roku budżetowego zgodnie z § 2 niniejszej uchwały oraz zakres
i formę informacji, o której mowa w art. 265 pkt. l ustawy o finansach publicznych zgodnie z
§ 3 niniejszej uchwały.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego

za pierwsze półrocze

roku budżetowego powinna zawierać:
l) część tabelaryczną składającą się z następujących tabel:
a) zestawienie wykonania dochodów i wydatków w szczegółowości klasyfikacji budżetowej
tak jak w uchwale budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe

- w układzie plan,

wykonanie i procentowy wskaźnik wykonania,
b) przychody i rozchody budżetu w układzie plan i wykonanie,
c) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w układzie plan,
wykonanie i procentowy wskaźnik wykonania,
d) zestawienie zadań inwestycyjnych wraz z informacją o stopniu ich realizacji.
2) część opisową zawierającą informację o wykonaniu dochodów i wydatków
budżetu za pierwsze półrocze ze wskazaniem przyczyn występujących odchyleń od planu.
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Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego powinna zawierać:
l) część tabelaryczną sporządzoną w szczegółowości zgodnej z planem finansowym w
układzie plan, wykonanie i procentowy wskaźnik wykonania z uwzględnieniem
należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
2) część opisową zawierającą ogólną informację o działalności merytorycznej

i finansowej.

§4
Traci moc uchwała Nr XXXIII/213/2009

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 25.09.2009

r. w sprawie formy i zakresu informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze.
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Dotychczas obowiązująca uchwała XXXIII/213/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia
25 czerwca 2009r. w sprawie formy i zakresu informacji z wykonania budżetu powiatu za I
półrocze obowiązywała na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005
r. Od 1 stycznia 201Or. obowiązuje nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia
2009r.
Zgodnie
z art. 266 ust. 2 ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego określa zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz
informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego: w związku z czym istnieje
konieczność podjęcia nowej uchwały celem dostosowania jej do obowiązujących przepisów
prawa.
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