
UCHWAŁA NR LX/1232/10  

RADY MIASTA KATOWICE  

z dnia 21 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie określenia zakresu i formy sporządzania za okres pierwszego półrocza informacji o przebiegu 

wykonania budżetu miasta Katowice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji 

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej wobec których Miasto pełni funkcję organu tworzącego. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142

poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr

157 poz.1240 z późn. zm.). 

Rada Miasta Katowice  

u c h w a l a: 

§ 1. Określić  zakres i formę  sporządzania za pierwsze półrocze informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta

Katowice:  

§ 2. Określić  zakres i formę  sporządzania za pierwsze półrocze informacji o kształtowaniu się  wieloletniej prognozy

finansowej: 

§ 3. Określić  zakres i formę  sporządzania za pierwsze półrocze informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wobec których Miasto

pełni funkcję organu tworzącego: 

§ 4. Traci moc uchwała Nr LXI/1400/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie określenia

zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011

roku.  

1) informacja winna być przedstawiona w formie pisemnej zwierającej część tabelaryczną i opisową,

2) część tabelaryczna winna obejmować  informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej pierwszego

półrocza, określone w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości

budżetowej, przedstawione w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, 

3) część opisowa winna zawierać omówienie wykonania: 

a) dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł,

b) kierunków realizowanych wydatków w układzie zgodnym z uchwalonym budżetem,

c) przychodów i rozchodów budżetu miasta,

d) dochodów własnych jednostek budżetowych, gromadzonych na odrębnych rachunkach i wydatków nimi

finansowanych, 

e) zadań finansowych realizowanych przez zakłady budżetowe,

f) planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

4) informacja o przebiegu wykonania budżetu dodatkowo winna obejmować materiały dotyczące: 

a) realizacji upoważnień udzielonych Prezydentowi Miasta Katowice, wynikających z uchwały budżetowej,

 

b) przekazanych z budżetu miasta Katowice dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów

publicznych, na realizację zadań własnych Miasta, 

c) należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego,

d) wykonania planu wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

1) informacje winny być przedstawione w formie pisemnej zawierającej część tabelaryczną i opisową,

2) część  tabelaryczna winna obejmować  informacje w szczególności nie mniejszej niż  w uchwale w sprawie

wieloletniej prognozy finansowej, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, 

3) część opisowa winna zawierać krótką charakterystykę poszczególnych wielkości ujętych w wieloletniej prognozie

finansowej. 

1) informacje winny być przedstawione w formie pisemnej zawierającej część tabelaryczną i opisową,

2) część tabelaryczna winna obejmować informacje o wykonaniu ujętych w rocznych planach finansowych (instytucji

kultury i zakładów opieki zdrowotnej) przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz o stanie na koniec okresu

sprawozdawczego należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, 

3) część opisowa winna zawierać omówienie: 

a) realizacji przychodów według źródeł,

b) realizacji kosztów według rodzajów,

c) należności według tytułów,

d) zobowiązań według tytułów,

e) nakładów na remonty i wydatki majątkowe.

Przewodniczący Rady Miasta 

Katowice  

 

Jerzy Forajter 
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