
PROJEKT  

 

  
 

               Uchwała Nr           

Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia                                        2022r. 

 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Powiatu Kieleckiego oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kieleckiego za I półrocze roku budżetowego. 

 

 
Na podstawie art. 266 ust. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. 

 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze roku 

budżetowego powinna zawierać: 

  
1. Część opisową, w tym: 

1) ogólną charakterystykę wraz z uwzględnieniem zmian w planie dochodów 

i wydatków budżetu, 

2) informację z przebiegu wykonania dochodów i wydatków budżetowych, 

z uwzględnieniem dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, dotacji 

udzielonych z budżetu powiatu wraz z objaśnieniami dotyczącymi przyczyn 

odchyleń wykonania od planu dochodów i wydatków, 

3) informację z realizacji przychodów i rozchodów budżetu, 

4) informację w zakresie zadłużenia powiatu i wyniku finansowego budżetu; 

 
2. Część tabelaryczną, której wzór określają: 

1) załącznik nr 1 – wykonanie dochodów,   
2) załącznik nr 2 – wykonanie wydatków,  
3) załącznik nr 3 - limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia,  

4) załącznik nr 4 - zadania inwestycyjne roczne,  

5) załączniki nr: 5, 5a, 5b - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających 

zwrotowi,  

6) załącznik nr 6 - przychody i rozchody budżetu,  

7) załącznik nr 7 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,  

8) załącznik nr 8 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej,  

9) załącznik nr 9 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,  

10) załącznik nr 10 - dotacje podmiotowe,  
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11) załącznik nr 11 - dotacje celowe,  

12) załącznik nr 12 - plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 

budżetowej i wydatków nimi finansowanych. 

 
§ 2. 

 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego 

za I półrocze roku budżetowego powinna zawierać: 

 

1. Część opisową zawierającą: 

- informację dotyczącą stopnia wykonania dochodów, wydatków, przychodów 

i rozchodów oraz wyniku budżetu, 

- informację dotyczącą prognozy kwoty długu oraz relacji, o której mowa w art. 243 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, 

- omówienie stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć ujętych w Wykazie 

przedsięwzięć do WPF.” 

 

2. Część tabelaryczną, której wzór określają: 

1) załącznik nr 13 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego  

2) załącznik nr 14 - Wykaz przedsięwzięć do WPF  

 
§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr XX/47/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2013r. 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Kieleckiego oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego 

za I półrocze roku budżetowego, zmieniona Uchwałą Nr XXVIII/29/14 Rady Powiatu 

w Kielcach z dnia 23 czerwca 2014r., Uchwałą XVII/38/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 

27 czerwca 2016r., Uchwałą Nr XX/41/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 czerwca 

2020r. 

 
§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi Powiatu Kieleckiego. 
 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

           

                                                                

                                                                    Przewodniczący Rady  

 

             Jacek Kuzia 
 


