
UCHWAŁA NR 323\2018
ZARZĄDU POWIATU W KOZIENICACH

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, planów finansowych 
SPZZOZ w Kozienicach, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 

I półrocze 2018 roku

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366),

Zarząd Powiatu w Kozienicach uchwala, co następuje:

§ 1. 
Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Kozienicach Nr XLIV/307/2010 z dnia 30 czerwca 
2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu 
powiatu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, przedkłada się Radzie 
Powiatu w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół 
w Radomiu:
1. Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku, obejmującą:

Załącznik Nr 1 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów budżetu 
powiatu za I półrocze 2018 roku.

Załącznik Nr 2 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków budżetu 
powiatu za I półrocze 2018 roku.

Załącznik Nr 3 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu zadań 
inwestycyjnych.

Część opisową zawierającą informacje o stopniu realizacji planu dochodów 
i wydatków budżetowych oraz dodatkowe informacje o przebiegu wykonania budżetu 
powiatu za I półrocze 2018 roku określone przez Organ stanowiący.

2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach – w układzie tabelarycznym 
z częścią opisową.

3. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 
2018 roku obejmującą:

Załącznik Nr 4 – Zestawienie tabelaryczne oraz część opisową omawiającą 
podstawowe wielkości dotyczące poziomu zadłużenia powiatu na dzień 30 czerwca 
2018 roku.

Załącznik Nr 5 – Zestawienie tabelaryczne oraz omówienie przebiegu realizacji 
przedsięwzięć na wieloletnie programy i projekty lub zadania finansowane środkami 
własnymi oraz z budżetu UE oraz na udzielane przez powiat gwarancje i poręczenia za 
I półrocze 2018 roku.

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Członkowie Zarządu:
1. Andrzej Jung…….......................................
2. Krzysztof Stalmach ......................................
3. Tadeusz Kowalczyk ..........................…..….
4. Marek Kucharski .........................................
5. Grzegorz Sotowski ……...............................
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