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Uchwała Nr LXIII/801/06 

Rady Miasta Olsztyn 
z dnia 28 czerwca 2006 roku 

 
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta 
Olsztyn za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze 
 
 
Na podstawie art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 roku Nr 45, poz. 319), Rada Miasta 
Olsztyn uchwala, co następuje: 
 

§1 
 

1. Prezydent Miasta Olsztyn przedstawia Radzie Miasta Olsztyn i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyn 
za I półrocze oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze, w terminie 
do 31 sierpnia. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przedstawia się w formie jednego opracowania, 
zwanego dalej „informacją”.  

 
§2 

 
Informacja, o której mowa w §1 ust. 2, winna zawierać: 

1) zestawienia tabelaryczne: 
a) dochodów budżetowych według źródeł powstawania oraz według działów, 

rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, 
b) wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji 

budżetowej, 
c) wydatków majątkowych, 
d) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, 
e) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych 

w drodze umów i porozumień z innymi JST, 
f) wydatków jednostek pomocniczych, 
g) przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw, pomocniczych 

jednostek budżetowych i funduszy celowych oraz dochodów własnych jednostek 
budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 
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h) dotacji udzielonych z budżetu, 
i) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami,  
j) przychodów i rozchodów budżetu, 

2) dane dotyczące: 
a) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

b) stanu należności Miasta Olsztyn na dzień 30 czerwca, z wyszczególnieniem 
tytułów, terminów płatności, przyczyn nieściągalności i podjętych działań 
zmierzających do ich wyegzekwowania, 

c) stanu zobowiązań wymagalnych Miasta Olsztyn na dzień 30 czerwca według 
tytułów dłużnych, z podaniem terminów płatności oraz ewentualnych przyczyn 
i skutków finansowych nieuregulowania ich w terminie, 

d) przychodów i wydatków oraz stanu należności i zobowiązań, w tym 
wymagalnych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz 
instytucji kultury, na dzień 30 czerwca. 

3) porównanie wielkości planowanych i wykonanych, o których mowa w pkt 1, 
wyrażone procentowym wykonaniem planu, 

4) opis stopnia realizacji poszczególnych programów i zadań inwestycyjnych oraz 
wydatków remontowych, 

5) opis sytuacji finansowej Miasta Olsztyn na dzień 30 czerwca. 
 

§3 
 
Traci moc uchwała Nr XI/156/03 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 czerwca 2003 roku 
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta 
Olsztyn za I półrocze. 
 

§4 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn. 
 

§5 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyn. 
 

Przewodniczący Rady 
 

Zbigniew Dąbkowski 



Olsztyn, dnia 7 czerwca 2006 roku 
 

UZASADNIENIE 
 

do projektu uchwały Rady Miasta Olsztyn w sprawie określenia zakresu i formy 
informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyn za I półrocze oraz informacji 
o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze 
 
Obowiązująca dotychczas uchwała Nr XI/156/03 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 czerwca 
2003 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Miasta Olsztyn za I półrocze była podjęta na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku 
o finansach publicznych, która utraciła moc po wejściu w życie nowej ustawy o finansach 
publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku. 
Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.), w terminie do 31 sierpnia Prezydent Miasta Olsztyn 
jest obowiązany do przedstawienia Radzie Miasta Olsztyn i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Olsztynie nie tylko informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta 
Olsztyn za I półrocze, ale także informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze. 
Określenie zakresu i formy obu informacji leży w kompetencji organu stanowiącego jednostki 
samorządu terytorialnego.  
W przedłożonym projekcie uchwały proponuje się ujmowanie ww. informacji w formie 
jednego opracowania, zawierającego zestawienia tabelaryczne (załączniki) w szczegółowości 
nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz porównanie podstawowych wielkości 
planowanych i wykonanych na dzień 30 czerwca w odniesieniu do budżetu Miasta Olsztyn 
i planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji 
kultury. 
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