UCHWAŁA NR VIII/45/2011
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 24 sierpnia 2011r.
w sprawie zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu
gminy Zławieś Wielka, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.1), oraz art. 266 ust 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze obejmuje :
1) Część tabelaryczną zawierającą:
a) zestawienie wykonanych dochodów i wydatków według działów klasyfikacji
budżetowej w układzie plan, wykonanie, wskaźnik realizacji,
b) zestawienie wykonanych przychodów i rozchodów budżetu w odniesieniu do planu
według źródeł przychodów i tytułów rozchodów,
c) zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
2) Część opisową zawierającą:
a) ogólne dane z wykonania budżetu,
b) realizacja dochodów i wydatków budżetowych, omówienie odchyleń od założeń
planu,
c) realizacja inwestycji gminnych.
§ 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje wykaz
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wraz z
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informacją o przebiegu ich realizacji, wielkość zadłużenia gminy, informację o zaciągniętych
w pierwszym półroczu kredytach i pożyczkach oraz spłatach a także wykaz zmian
wprowadzonych do wieloletniej prognozy finansowej w pierwszym półroczu.
§ 3. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury obejmuje:
1) zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie, w zakresie:
 stan środków na rachunkach na początek i koniec okresu sprawozdawczego,
 dotacje i dochody własne,
2) zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie w szczegółowości :
 wynagrodzenia i pochodne
 zakup materiałów i energii,
 usługi obce,
 koszty remontowe,
 pozostałe
3) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,
4) część opisową.
§ 4. Wykonania uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VIII/45/2011
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 24 sierpnia 2011r.

Zgodnie z art. 266 ust.2 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący określa
zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz zakres i
formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury. Informację tę Wójt Gminy zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu i
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia w szczegółowości nie mniejszej
niż w przedstawionej uchwale.
Zasadne jest zatem podjęcie uchwały.

