
Uchwała Nr XXXIII / 258/ 2006 
Rady Powiatu w Szydłowcu 

z dnia 25 października 2006r. 

w sprawie:  określenia  zakresu  i  formy  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  za  
pierwsze  półrocze  roku  budżetowego  oraz  informacji  o  przebiegu  wykonania  planu  
finansowego  jednostek  zaliczonych  do  podsektora  samorządowego. 

 Na  podstawie  art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym ( Dz. U  z  2001 r.  nr   142   poz. 1592) oraz  art. 198  ust. 2  ustawy  z  dnia            
30  czerwca  2005  roku  o  finansach  publicznych  (Dz. U. Nr  249, poz. 2104  ze  zm.) Rada 
Powiatu w Szydłowcu uchwala, co  następuje: 

§ 1

1. Informację przedkładaną przez    Zarząd Powiatu   o   przebiegu   wykonania  budżetu    
za  pierwsze  półrocze  sporządza  się w formie  opisowej  i  tabelarycznej,      
w szczegółowości  nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. 

2. Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  za  pierwsze  półrocze  winna  zawierać:
1) opis wykonania dochodów budżetu powiatu, 
2) opis   wykonania   wydatków   budżetu  w  podziale  na  wydatki  bieżące i majątkowe, 
3) przychody    i    wydatki    gospodarstw    pomocniczych,  rachunków    dochodów 
 własnych, Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej, 
 Powiatowego   Funduszu  Gospodarki  Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,   
 oraz  informację z realizacji  dochodów  Skarbu  Państwa.    

 3. Część tabelaryczna  informacji  powinna  zawierać w szczególności: 
1) dane ogólne o wykonaniu budżetu, 
2) zestawienie  dochodów  według  źródeł,
3) zestawienie  wydatków  według  działów, rozdziałów i paragrafów, 
4) informację z wykonania   planu   finansowego  zadań z zakresu  administracji   
 rządowej  zleconych powiatowi  oraz  zadań realizowanych na mocy porozumień,
5) zestawienie    przychodów    i    wydatków    rachunków    dochodów    własnych, 
 gospodarstw  pomocniczych  oraz  funduszy  celowych.  
 

§ 2
Informację o przebiegu  wykonania  planu  finansowego  jednostek  zaliczonych do  
podsektora  samorządowego  sporządza  się w formie  opisowej  i  tabelarycznej  
ze  szczególnym  uwzględnieniem  stanu  należności  i  zobowiązań w tym  wymagalnych  
w szczegółowości  nie  mniejszej  niż w planie  finansowym. 
 

§ 3
Wykonanie  uchwały powierza  się Zarządowi  Powiatu. 

 
§ 4

Traci  moc  uchwała Nr  XVII/106/2000  Rady  Powiatu  w  Szydłowcu  z  dnia  31 maja 
2000r. w  sprawie  ustalenia  zakresu  i  formy  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  
powiatu za  I  półrocze  roku  budżetowego.  

 
§ 5

Uchwała wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia. 

 Przewodniczący 
 Rady Powiatu w Szydłowcu 
 

inż. Jan Gula 


