
UCHWAŁA NR XXXIV/223/2014
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 10 marca 2014 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Powiatu 
Rawskiego i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz określenia informacji o przebiegu 
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 
645) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 885, poz. 938, poz. 
1646) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się szczegółowość informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze, która obejmuje: 

1) część wstępną, która zawiera ogólne dane dotyczące wykonania budżetu w ww. okresie; 

2) opis realizacji dochodów budżetu wraz z częścią tabelaryczną sporządzoną w szczegółowości nie mniejszej niż 
w uchwale budżetowej; 

3) opis realizacji wydatków budżetu wraz z częścią tabelaryczną sporządzoną w szczegółowości nie mniejszej niż 
w uchwale budżetowej; 

4) opis realizacji dochodów z tytułu dotacji z podziałem na dofinansowanie zadań własnych i zadań zleconych 
oraz poniesione wydatki w tym zakresie; 

5) informację o realizacji przychodów i rozchodów budżetu; 

6) zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się szczegółowość informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym 
o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, która 
obejmuje: 

1) wieloletnią prognozę finansową; 

2) wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

3. Ustala się szczegółowość informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji 
kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze, które obejmuje: 

1) zestawienie tabelaryczne przychodów wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia z wyszczególnieniem dotacji 
z budżetu powiatu; 

2) zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty 
bieżącej działalności wraz z krótką charakterystyką wykonywanych zadań; 

3) informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVI/239/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 29 października 2010 roku 
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Powiatu Rawskiego 
oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego

Maria Charążka
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UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami ustawy o Finansach Publicznychz dnia 27 sierpnia 2009 roku Rada Powiatu określa zakres

i formę informacji o przebiegu wykonaniaza I półrocze budżetu Powiatu Rawskiego i o kształtowaniu się

WieloletniejPrognozy Finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonaniaplanu finansowego

samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnegopublicznego zakładu opieki zdrowotnej.
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