
UCHWAŁA NR LX/1119/06
Rady Miasta Szczecin
z dnia 25 lipca 2006 r.

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za 
pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej wobec 
których Miasto pełni funkcję organu tworzącego

Na podstawie art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, z 2005 r Nr 169 poz. 1420); Rada Miasta
Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1.1. Określa się zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze 
półrocze.
2. Zakres informacji, o której mowa §1 ust.1 obejmuje wykonanie dochodów i wydatków 
oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta w podziale na części: obowiązującą, 
objaśniającą-liczbową, objaśniającą-opisową, informacyjną.
3. Ustala się szczegółowość informacji części wymienionych w §1 pkt.2:
1) Ogólna charakterystyka budżetu Miasta w zakresie dochodów i wydatków 

w podziale na zadania gminy i powiatu oraz przychodów i rozchodów zawierająca 
porównanie z analogicznym okresem roku ubiegłego,

2) Część obowiązująca obejmuje informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej 
pierwszego półrocza przedstawione w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale 
budżetowej, w tym m.in.:
a) zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej,
b) wykonanie dochodów wg źródeł, działów klasyfikacji budżetowej i grup 

rodzajowych,
c) wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, 

z wyodrębnieniem wydatków bieżących z podziałem na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- dotacje,
- wydatki na obsługę długu,
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie 

z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto oraz 
wydatków majątkowych (inwestycje, dotacje, udziały w spółkach),

d) źródła pokrycia deficytu budżetu Miasta oraz przychody i rozchody budżetu Miasta,
e) realizację wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych ze środków 

budżetowych Miasta z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych 
programów,

f) realizację wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej,

g) wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw 
pomocniczych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych,

h) wykonanie dotacji przedmiotowych i podmiotowych budżetu Miasta,
i) wykonanie pozostałych dotacji udzielonych z budżetu Miasta,
j) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z 

zakresu administracji rządowej,
k) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych 

realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,



l) wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej,

m) wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej,

n) wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym,

o) wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających 
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

3) Część objaśniająca-liczbowa obejmuje:
a) realizację dochodów i wydatków budżetowych w dwóch latach poprzednich w 

porównaniu do roku bieżącego w ujęciu syntetycznym,
b) wykonanie dochodów według grup rodzajowych w roku poprzednim w porównaniu 

do roku bieżącego,
c) wykonanie wydatków według zadań w roku poprzednim w porównaniu do roku 

bieżącego,
d) wykonanie wydatków majątkowych Miasta według źródeł finansowania, tytułów 

i zadań,
e) informację o realizacji zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych,
f) informację o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy,
g) informację o realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej,
4) Część objaśniająca-opisowa obejmuje syntetyczne objaśnienia odchyleń od planu 

wykonania dochodów i wydatków,
5) Część informacyjna obejmuje:

a) zbiorczą informację o zmianach dokonanych w budżecie Miasta wprowadzonych 
uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Prezydenta Miasta,

b) stan zobowiązań długoterminowych Miasta,
c) poziom zobowiązań długoterminowych Miasta na tle podstawowych wartości 

budżetowych i limitów ustawowych.

§ 2.1. Określa się zakres i formę sporządzenia sprawozdania za pierwsze półrocze o 
przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wobec których Miasto pełni funkcję organu 
tworzącego.
2. Informacje winny być przedstawione w formie pisemnej zawierającej część tabelaryczną 
i opisową.
3. 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,
4. część opisowa winna zawierać omówienie:
1) realizacji przychodów według źródeł,
2) realizacji kosztów według rodzajów,
3) należności według tytułów,
4) zobowiązań według tytułów,
5) nakładów na remonty i wydatki majątkowe.



§ 3.Ustala się dwie formy prezentacji informacji, o której mowa §1 ust.1:
1) w formie drukowanej,
2) w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miasta Nr XXVII/702/2000 z dnia 24 lipca 2000 roku w 
sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze 
półrocze.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra


