
UCHWAŁA V/39/12/2017
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie:
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania

budżetu Województwa za pierwsze półrocze
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity 
Dz. U. 2016 roku, poz. 486 z późn. zm.), art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa za pierwsze półrocze zawiera część opisową 
i tabelaryczną.

2. Szczegółowość informacji wymienionej w ust. 1 jest nie mniejsza niż w uchwale budżetowej.

3. Informację, o której mowa w ust. 1, sporządza się na podstawie danych wynikających z ewidencji 
księgowej budżetu.

§ 2. Część opisowa informacji, o której mowa w § 1 ust. 1, powinna zawierać:

1) zestawienie zmian budżetu Województwa dokonanych uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego 
i Zarządu Województwa Śląskiego,

2) realizację dochodów budżetowych według źródeł ich powstawania z podziałem na bieżące i majątkowe,

3) realizację wydatków budżetu własnego Województwa, z wyszczególnieniem zadań realizowanych 
w poszczególnych działach i rozdziałach,

4) wykonanie planu finansowego zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,

5) realizację dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz 
finansowane z nich wydatki,

6) realizację wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

§ 3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (zwanej dalej WPF) za I półrocze 
zawiera:

1) stan prognozy finansowej za I półrocze, według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów 
i obowiązującego w tym półroczu. Informację przedstawia się w formie tabelarycznej wraz z omówieniem 
zmian dokonanych uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego i Zarządu Województwa Śląskiego,

2) przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawartych w WPF, według wzoru ustalonego 
rozporządzeniem Ministra Finansów i obowiązującego w tym półroczu. Informację przedstawia się 
w formie tabelarycznej, zawierającej wykonanie wydatków na ich realizację według stanu na 30 czerwca 
danego roku i ogólny stopień ich realizacji oraz w formie opisowej, zawierającej omówienie realizacji 
przedsięwzięć w odniesieniu do działów klasyfikacji budżetowej,

3) omówienie stanu zadłużenia oraz kształtowania się wskaźników zadłużenia Województwa Śląskiego za 
I półrocze w formie opisowej.

§ 4. Część tabelaryczna informacji, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz w § 3, winna być zgodna w formie i treści 
z załącznikami i tabelami zawartymi odpowiednio w uchwale w sprawie budżetu oraz w uchwale w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/53/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie 
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze oraz o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finansowej.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego

Stanisław Gmitruk
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