UCHWAŁA nr XI/64/2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 05 lipca 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/298/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22
czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury
uchwalania budżetu Powiatu Sztumskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy
informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za I półrocze roku
budżetowego
Na podstawie art. 12 ust.11 i art. 53 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592, z póź zm.) oraz na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy o
finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. ) Rada Powiatu
Sztumskiego uchwala , co następuje:

§1

W załączniku nr 1 do uchwały nr XLVII/298/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 czerwca
2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania
budżetu Powiatu Sztumskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za I półrocze roku budżetowego skreśla się brzmienie
paragrafu 13. Pozostałe paragrafy w załączniku nr 1 do wymienionej uchwały pozostają jak w
kolejności.
§2

W załączniku nr 2 do uchwały nr XLVII/298/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 czerwca
2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania
budżetu Powiatu Sztumskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za I półrocze roku budżetowego paragraf 2 otrzymuje
następujące brzmienie:
I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze zawiera, w szczególności:
a) tabelaryczne zestawienie realizacji dochodów budżetu,
b) tabelaryczne zestawienie realizacji wydatków budżetu,
c) tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej,
d) tabelaryczne zestawienie realizacji dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczonych
do sektora finansów publicznych,
e) tabelaryczne zestawienie realizacji dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie
porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
f) tabelaryczne zestawienie realizacji zadań współfinansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi.

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć, tj. wieloletnich:
a) programów, projektów lub zadań, w tym związanych z:
- programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- umowami o partnerstwie publiczno – prywatnym,
b) umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają
poza rok budżetowy,
c) gwarancji i poręczeń udzielanych przez jst,
III. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze jednostek, o których
mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych, tj:
a) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
b) samorządowych instytucji kultury,
c) innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych.

IV. Wraz z układem tabelarycznym przedstawia się opisowe sprawozdanie z realizacji zadań,
a w szczególności przedstawienie występujących zagrożeń w realizacji budżetu.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie:
Art. 53 ustawy o samorządzie powiatowym upoważnia Radę Powiatu do określenia trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej, ustalając w szczególności:
1) obowiązki jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży w
toku prac nad projektem budżetu powiatu,
2) wymaganą przez radę powiatu szczegółowość projektu, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta
nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,
3) wymagane materiały informacyjne,
4) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu powiatu.
Ponadto art. 266 ust. 2 ustawy o finansach publicznych upoważnia Radę Powiatu do określenia
zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu.
Z uwagi na fakt, że przepisy dotyczące wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu
terytorialnego, w myśl postanowień art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), mają po raz pierwszy
zastosowanie w 2011 roku, w uchwale nr XLVII/298/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22
czerwca 2010 roku brak jest elementów dotyczących informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej.
W zawiązku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

