
Projekt 

 

Uchwała Nr     

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia   
 

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Powiatu Wągrowieckiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego zespołu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury 

 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. 

poz. 511) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. 

poz. 869), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje: 

 
§ 1.     W Uchwale Nr VIII/63/2011 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 czerwca 2011r w sprawie 

zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego, o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy 

informacji o przebiegu wykonania planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej i samorządowej 

instytucji kultury w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

  

           „1) stopniu realizacji dochodów budżetowych według źródeł ich pochodzenia z wyjaśnieniem w 

szczególności tych pozycji, których wykonanie znacznie odbiega od 50 % zaplanowanych 

kwot;” 

  

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 

              Przewodnicząca  

  Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

 ................................................. 

          /Małgorzata Osuch/ 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr  

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia  
 

  

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Powiatu Wągrowieckiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze 

półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego zespołu 

opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury 

 

W dniu 1 stycznia 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869), która w art. 266 ust.2 nałożyła na organ stanowiący obowiązek 

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz zakresu 

i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury. 

Niniejszą uchwałą zostanie zmieniony zapis § 3 pkt 1.  Dotychczasowa treść w brzmieniu „stopniu 

realizacji dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji 

budżetowej z wyjaśnieniem w szczególności tych pozycji, których wykonanie znacznie odbiega od 50 

% zaplanowanych kwot” zostanie zmieniona na brzmienie „stopniu realizacji dochodów budżetowych 

według źródeł ich pochodzenia z wyjaśnieniem w szczególności tych pozycji, których wykonanie 

znacznie odbiega od 50 % zaplanowanych kwot”. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 
             Przewodnicząca  

  Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

 ................................................. 

          /Małgorzata Osuch/ 

 

 


