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- Projekt – 
Uchwała Nr XLVII/....../2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 27 maja 2010 roku 

 
 
w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu 

Powiatu Wodzisławskiego za okres pierwszego półrocza roku budŜetowego. 
 
 
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust. 2 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budŜetu Powiatu 
Wodzisławskiego za okres pierwszego półrocza roku budŜetowego zgodnie z § 2 niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2 
1. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przedstawia informację o przebiegu wykonania 

budŜetu Powiatu Wodzisławskiego za okres pierwszego półrocza roku budŜetowego  
w formie pisemnej. 

2. Informacja o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały powinna zawierać: 
1) podstawowe dane dotyczące budŜetu powiatu takie jak: 

a) planowane dochody i wydatki budŜetowe oraz planowany wynik budŜetu 
(nadwyŜka bądź deficyt) przyjęte uchwałą Rady Powiatu na dany rok 
budŜetowy,  

b) planowane przychody i rozchody budŜetowe,  
c) planowane dochody i wydatki budŜetowe według stanu na koniec półrocza 

roku budŜetowego, 
d) wykonanie planowanych dochodów i wydatków budŜetowych według stanu 

na koniec półrocza roku budŜetowego, 
2) sprawozdanie z wykonania planu dochodów z uwzględnieniem źródeł  

tych dochodów, 
3) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŜetowych z uwzględnieniem 

rodzajów wydatków takich jak wydatki bieŜące i majątkowe, 
4) sprawozdanie z wykonania planu wydatków bieŜących, z uwzględnieniem  

w szczególności takich grup wydatków jak: 
a) wydatki jednostek budŜetowych w tym: 

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 
− wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budŜetowych, 
b) dotacje na zadania bieŜące, 
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, 
d) wydatki na obsługę długu j.s.t., 
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e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej  
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego. 

5) sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych, z uwzględnieniem  
w szczególności takich grup wydatków jak inwestycje i zakupy inwestycyjne  
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań 
jednostki samorządu terytorialnego, 

6) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków w zakresie środków 
publicznych zgromadzonych na wydzielonych rachunków rachunkach jednostek,  
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), 

7) tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków budŜetowych z uwzględnieniem 
obowiązującej klasyfikacji budŜetowej w szczegółowości do rozdziału klasyfikacji 
budŜetowej. 

 
§ 3 

W roku budŜetowym 2010 informacja, o której mowa w § 2 ust 1 uchwały zawiera: 
1) sprawozdanie z wykonania planu rachunków dochodów własnych jednostek 

budŜetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych ze wskazaniem jednostek 
budŜetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych, zamiast sprawozdania 
określonego w § 2 ust. 2 pkt 6 uchwały, 

2) sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 

 
§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 5 
Uchyla się Uchwałę Nr XLVII/576/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 
2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu 
wykonania budŜetu Powiatu Wodzisławskiego za okres pierwszego półrocza roku 
budŜetowego. 

§ 6 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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UUzzaassaaddnnii eennii ee  ddoo  pprr oojj eekk tt uu  
Uchwały Nr XLVII/....../2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 27 maja 2010 roku 

 
 
w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu 

Powiatu Wodzisławskiego za okres pierwszego półrocza roku budŜetowego. 
 

PrzedłoŜony pod obrady Wysokiej Rady projekt uchwały związany jest z wejściem  

w Ŝycie z dniem 01.01.2010r. nowej ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z treścią  

art. 265 ust. 2 cyt. ustawy nałoŜono na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

obowiązek określenia zakresu i formy przedstawianej przez Zarząd Powiatu półrocznej 

informacji o przebiegu wykonania budŜetu. Podobne rozwiązanie było przyjęte pod rządami 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Rada Powiatu 

Wodzisławskiego działając na podstawie art. 198 ust. 2 ww. ustawy, Uchwałą  

Nr XLVII/576/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku określiła zakres i formę informacji  

o przebiegu wykonania budŜetu Powiatu Wodzislawskiego za okres pierwszego półrocza roku 

budŜetowego. Sporządzony obecnie projekt uchwały bazuje na rozwiązaniach przyjętych 

uchwałą rady z dnia 22 czerwca 2006 roku z uwzględnieniem zmian formalnoprawnych 

przyjętych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157  

poz. 1240 z późn. zm.), zawierając jednocześnie w sferze merytorycznej wszystkie elementy 

niezbędne do oceny wykonania budŜetu, w szczególności dotyczące stopnia realizacji 

dochodów i wydatków budŜetowych, jak i gospodarki pozabudŜetowej. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze wnoszę o podjęcie uchwały w brzmieniu zgodnym  

z przedłoŜonym projektem. 

 

 

       Skarbnik Powiatu 

 

          /-/ mgr Mariusz Rakowski 


