OBR.0006.47.2015

/Projekt/

Uchwała Nr ...../..../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego
za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze przedstawia się
w formie pisemnej zawierającej część tabelaryczną oraz opisową, w tym:
1) część tabelaryczna winna obejmować:
- informację o zrealizowanym deficycie/nadwyżce, przychodach, rozchodach, kształtowaniu się wskaźnika,
o którym mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych,
- zestawienie wykonania dochodów bieżących i majątkowych wg źródeł, w podziale na zadania zlecone
i własne,
- zestawienie wykonania wydatków bieżących i majątkowych, w podziale na zadania zlecone i własne,
- zestawienie wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu,
- zestawienie wykonania planu dochodów jednostek, wynikający z art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi
sfinansowanych,
- informacje dodatkowe, obrazujące sytuację finansową Powiatu.
Tabele powinny zawierać następujący zakres danych:
- plan pierwotny,
- plan po zmianach,
- wykonanie,
- procentowy wskaźnik wykonania.
2) część opisowa winna zawierać:
- analizę wykonanych dochodów,
- stopień realizacji wydatków, w szczególności majątkowych.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oświęcimskiego, przedstawia się
w formie pisemnej, opisowej zawierającej w szczególności:
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- informację dotyczącą prognozy długu, w tym aktualne przewidywania dotyczące kształtowania się relacji,
o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.),
- opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich objętych prognozą.
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3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
i Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu, przestawia się w formie pisemnej zawierającej część
tabelaryczną, w szczegółowości nie mniejszej niż w planach finansowych tych jednostek, wraz z podaniem danych
o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, przy czym tabela zawierać będzie plan pierwotny, plan
po zmianach, wykonanie, procentowy wskaźnik wykonania. Informacja tabelaryczna winna być uzupełniona
opisem przyczyn ewentualnych, istotnych odchyleń od planu w zakresie przychodów, kosztów i wyniku
finansowego.
4. Regulacje zawarte w ust. 1-3 mają zastosowanie po raz pierwszy przy przedstawianiu informacji za pierwsze
półrocze 2015.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 3. Traci moc uchwała Nr III/38/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za pierwsze
półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 Oświęcimskiego za pierwsze
półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych ZOZ w Oświęcimiu i PZOL w Grojcu.
Określenie zakresu i formy w.w informacji należy – stosownie do zapisów art. 266 ust. 2 – do kompetencji
organu stanowiącego.
Aby informacja, o której mowa w art. 266 ust. 1 była czytelna proponuje się przedstawić:
- wykonanie budżetu Powiatu za I półrocze – w formie pisemnej zawierającej część tabelaryczną i opisową,
- kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej – w formie pisemnej, opisowej,
- wykonanie planu finansowego ZOZ w Oświęcimiu i PZOL w Grojcu za I półrocze – w formie pisemnej
zawierającej część tabelaryczną wraz z opisem ewentualnych odchyleń od planu.
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