-Projekt-

Uchwała Nr XXXVII/…/2013
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie :

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
za I półrocze roku budżetowego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) w związku z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.)
Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się, iż informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za I półrocze roku budżetowego powinna zawierać:
1) część tabelaryczną, sporządzoną zgodnie ze wzorami określonymi załącznikami Nr 1,
Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały,
2) część opisową, zawierającą omówienie wykonania planu finansowego za I półrocze
roku budżetowego, a w szczególności przyczyn ewentualnych odchyleń w zakresie
wykonania przychodów lub kosztów w ich poszczególnych pozycjach.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 składana będzie w formie pisemnej i elektronicznej.
§2
Traci moc Uchwała Nr XLIII/473/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 lutego
2010 roku.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr XXXVII/…/2013
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28 listopada 2013 roku

Zgodnie z brzmieniem art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) samodzielny publiczny zakład opieki
zdrowotnej przedstawia zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia
31 lipca roku budżetowego informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki
za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań,
w tym wymagalnych. Natomiast art. 266 ust. 2 ww. ustawy stanowi, iż organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego określa zakres i formę tej informacji.
Przedłożony projekt Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego aktualizuje zakres
informacji dotychczas przedstawianych przez PP ZOZ Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.
Wprowadzono poprawki zgłoszone przez księgową ww. zakładu. Ponadto zmieniono wzór
formularza zawarty w załączniku nr 3 do projektu uchwały, wprowadzając wzór rachunku
zysków i strat w wariancie porównawczym, przewidziany przepisami ustawy z dnia
29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.).
Zgodnie z ww. projektem uchwały – PP ZOZ będzie przedstawiał informacje w formie
tabelarycznej i opisowej, zawierającej omówienie wykonania planu finansowego zakładu,
ze szczególnym uwzględnieniem podania przyczyn ewentualnych odchyleń od planu.
W związku z faktem, iż dotychczas powyższe kwestie uregulowane były w Uchwale
Nr XLIII/473/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 lutego 2010 roku, obecnie
konieczne jest uchylenie ww. uchwały.
Biorąc pod uwagę powyższe wnoszę jak w sentencji przedłożonego projektu uchwały.
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