UCHWAŁA NR XXXVII/245/2021
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO
z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Karkonoskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I
półrocze danego roku budżetowego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2020 r., poz.920 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305 z późn. zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego za I półrocze danego
roku budżetowego sporządza się w formie pisemnej, która zawiera część tabelaryczną i opisową.
2. W części tabelarycznej wykazuje się plan i wykonanie według stanu na dzień 30 czerwca
danego roku:
a) dochodów budżetu, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z podziałem
na dochody bieżące i majątkowe,
b) wydatków budżetu, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem :
·wydatków bieżących, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- realizację statutowych zadań przez jednostki budżetowe,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- obsługę długu,
·wydatków majątkowych, w tym na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących
Europejskiej,

z budżetu Unii

- zakup i objęcie akcji i udziałów
c) przychodów i rozchodów budżetu,
d) dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem dotacji
celowych i podmiotowych w podziale na:
·dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
·dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
3. W części opisowej wykazuje się:
a) opis ważniejszych źródeł dochodów, w tym dochodów własnych, subwencji i dotacji z podaniem
przyczyn znacznych odchyleń wykonania od planu,
b) opis ważniejszych rodzajów wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń, dotacji udzielonych z budżetu, wydatków majątkowych z podaniem przyczyn
znacznych odchyleń wykonania od planu,
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c) dane dotyczące zadłużenia Powiatu,
d) dane dotyczące zobowiązań wymagalnych,
e) stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych.
§ 2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządza się w formie
opisowej, która obejmuje w szczególności:
a) dane dotyczące wyniku budżetu, wielkości zadłużenia, kształtowania się relacji łącznej kwoty
spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających
z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem,
b) opis przebiegu realizacji przedsięwzięć objętych prognozą.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVI/271/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 czerwca 2010
roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Jeleniogórskiego, informacji o przebiegu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Kowarach, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze danego roku budżetowego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu
Leszek Supierz
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Uzasadnienie
Art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek
przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia
danego roku budżetowego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze danego roku budżetowego.
Natomiast określenie zakresu i formy w/w informacji należy do kompetencji organu stanowiącego
(art.266 ust.2).
Traci moc dotychczasowa uchwała Nr XLVI/271/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30
czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jeleniogórskiego, informacji o przebiegu planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Kowarach, oraz informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze danego roku budżetowego,
z uwagi na konieczność aktualizacji zakresu informacji objętych uchwałą, w tym przede wszystkim
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Likwidacji w Kowarach.
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