
UCHWALA NR 0025.42.56.2019
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu
się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu KOlskiego na lata 2019 _ 2027
oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 2019 roku

Na podstawie rut. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym U· t. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 266 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych U· t. Dz. U. Z 2019 r., poz. 869) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co
następuje:

§1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego za l półrocze
2019 roku w celu przedstawienia Radzie Powiatu Kolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Poznaniu zgodnie z załącznikami od nr l do nr 10:

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

wykonanie planu dochodów za I półrocze 2019 roku,
wykonanie planu wydatków za I półrocze 2019 roku,
wykonanie planu wydatków majątkowych za l półrocze 2019 roku,
wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Kolskiego za
I półrocze 2019 roku,

wykonanie planu dotacji celowych na realizacje zadań realizowanych
w drodze umów iporozumień między jednostkami sarnorzadu
terytorialnego za I półrocze 2019 roku,
wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu
Kolskiego za I półrocze 2019 roku,

wykonanie planu dochodów związanych z real izacj ą zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2019 roku,
wykonanie planu wydatków na zadania realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz
pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2019 roku,
wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze
środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska określone
ustawą Prawo ochrony środowiska za I półrocze 2019 roku,
informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za I
półrocze 2019 roku.
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§2

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego
na lata 2019- 2027, w tym o przebiegu realizacj i przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3
ustawy ofinansach publicznych.

§3

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 2019 roku w celu przedstawienia Radzie Powiatu
Kolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Robert Kropidłowski
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~~ .6-~·,,--'/'.."1 . . . . . . ~Wicestarosta - Sylwester Chęciński

Członek Zarządu - Waldemar Banasiak

Członek Zarządu - Zbigniew Szarecki

Członek Zarządu - Henryk Tomczak
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 0025.42.56.2019

Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 21 sierpnia 2019 roku

Zarząd Powiatu Kolskiego przedkłada Radzie Powiatu Kolskiego i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Informację z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za l półrocze 2019 roku zawierającą:
- zestawienie tabelaryczne wielkości planowanych i wykonanych dochodów w układzie

działów i paragrafów według podstawowych źródeł (dotacje celowe, subwencja ogólna,
udziały w podatkach, dochody własne) oraz planowanych i wykonanych wydatków w
układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według kryterium rodzajowego
(wydatki bieżące, wydatki majątkowe i dotacje) oraz procentowy stopień realizacji
planu,

- omówienie wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz przychodów i
rozchodów po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego przez Radę
Powiatu,

- omówienie wykonania dochodów według ich źródeł, w szczegółowości takiej w jakiej
uchwalone są dochody budżetu powiatu,

- omówienie wykonania wydatków w szczegółowości takiej, w jakiej uchwalone są
wydatki powiatu ze szczególnym uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych,

- wyjaśnienie przyczyn występujących odchyleń w realizacji dochodów i wydatków
budżetu powiatu,

- omówienie realizacj i dochodów z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska
oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony
środowiska.

2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na
lata 2019 - 2027 w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa wart. 226
ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2019 roku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.
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