Uchwała Nr 284/XXXIX/2006
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 8 czerwca 2006 roku
w sprawie: okre ś lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu za I pó łrocze.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó źn. zm .)
oraz art. 197 i 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Powiatu Bydgoskiego
uchwala, co nast ępuje:

§1
Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania bud żetu
Powiatu za I półrocze, co przedstawia za łącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§3

Traci moc Uchwała Nr 100/XVIII/2000 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia
29 czerwca 2000 r. w sprawie okre ślenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu za I półrocze oraz zmiany za łącznika
Nr 1 do Uchwały Nr 37/VIII/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia
27 maja 1999 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwa ły budżetowej.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodniczący
Rad
wiatu Bydgoskiego
He ryk Baum

Uzasadnienie

Przepisy ustawy o finansach publicznych nak ładaj ą obowiązek ustalenia
przez organ stanowi ący j.s.t. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze. W zwi ązku z powyższym należało przygotować Uchwałę
Rady Powiatu, która okre śli (ustali) zakres sporz ądzanej informacji zgodnie
z nowymi przepisami w/cyt. ustawy.

Załącznik
do Uchwały Rady
Powiatu Bydgoskiego
Nr 284/XXXIX/2006
z dnia 8.06.2006 r.
Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania bud żetu Powiatu
za I półrocze
1.

Syntetyczny opis realizacji bud żetu z uwzględnieniem:
a)

uchwalonych dochodów i wydatków bud żetowych, planowanego
wyniku oraz wprowadzonych zmian w trakcie I półrocza,

b)

realizacji planu dochodów i wydatków bud żetowych, ze wskazaniem
stopnia realizacji (% zaawansowania planu rocznego),

c)

znaczących odchyle ń w realizacji planowanych wielko ści oraz
zaistniałych przekrocze ń,

d)

zaawansowania planów finansowych funduszy celowych,
gospodarstw pomocniczych oraz rachunków dochodów w łasnych
jednostek budżetowych,

e)

realizacji planowanych dotacji udzielonych z bud żetu Powiatu oraz
planu wydatków maj ątkowych.

2. Część tabelaryczna zawieraj ąca:
a)

zestawienie planowanych dochodów i wydatków bud żetowych na rok
zmian,
wprowadzonych
uwzględnieniu
po
budżetowy,
w szczegółowości działów, rozdział ów oraz paragrafów klasyfikacji
budżetowej,

b)

zestawienie planowanych oraz wykonanych za I półrocze dochodów
i wydatków budżetowych w szczegó łowości działów i rozdziałów
klasyfikacji budż etowej, ze wskazaniem stopnia (%) zaawansowania
planu rocznego oraz porównania wydatków I półrocza do
poniesionych w analogicznym okresie roku ubieg łego,

c)

zestawienie planowanych i wykonanych dochodów bud żetowych np.
źródeł ich pozyskania (§ dochodów) ze wskazaniem stopnia (%)
zaawansowania planu rocznego,

d)

zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bud żetowych
w szczegółowości działów, rozdziałów oraz paragrafów wydatków,
ze wskazaniem stopnia (%) zaawansowania planu rocznego,

e)

zestawienie planowanych i wykonanych wydatków maj ątkowych oraz
dotacji udzielonych z bud żetu Powiatu,

f)

zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków
funduszy celowych, gospodarstw pomocniczych oraz rachunków
dochodów własnych jednostek bud żetowych, ze wskazaniem stopnia
(%) realizacji planu rocznego,

g)

zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków
budżetowych związanych z realizacj ą zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorz ądu
terytorialnego odrębnymi ustawami.

3. Ogólna ocena realizacji budżetu za I pó łrocze i prognoza wykonania
planowanych dochodów i wydatków za rok bud żetowy ze wskazaniem
zagrożeń nie wykonania wielko ści planowanych b ądź ich przekroczenia.

