
Uchwała Nr VIII/40/07 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 28 sierpnia 2007 r. 

 

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze  

 

 

Na podstawie art.198 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

1.Określa się zakres i formę informacji przedstawianych przez Zarząd Powiatu Opolskiego o przebiegu 

wykonania: 

 

1) budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze roku budżetowego;  

2) planu finansowego uwzględniającego w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym 

wymagalnych, następujących jednostek:  

a) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest 

jednostka samorządu terytorialnego,  

b) samorządowych instytucji kultury, c)samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie 

odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i 

spółek prawa handlowego.  

 

§ 2 

 

Informacja, o której mowa w § 1 pkt 1 sporządzana jest w formie tabelarycznej i opisanej i zawiera:  

 

1) plan i wykonanie dochodów powiatu wg działów klasyfikacji i źródeł ich pochodzenia;  

2) plan i wykonanie wydatków powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z 

wyodrębnieniem:  

 

a) wydatków bieżących, w tym w szczególności: - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, - dotacji 

- wydatków na obsługę długu,  

- wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tyt. 

poręczeń i udzielonych gwarancji,  

b) wydatków majątkowych,  

 

3) planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki budżetu powiatu;  

4) planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu powiatu;  

5) plan i wykonanie inwestycji w danym roku budżetowym w rozbiciu na poszczególne zadania;  

6) realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem 

wydatków na finansowanie poszczególnych programów;  

7) realizacja wydatków na projekty i programy realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii 

Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi;  

8) plan i wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych 

jednostek budżetowych oraz funduszy celowych;  

9) plan i wykonanie dotacji z budżetu powiatu;  

10) plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami.  

 

§ 3 

 

Traci moc Uchwała Nr VII/41/99 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie 

zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze.  

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego § 5 Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego 

Stefan Warzecha 


