
                                                      

Uchwała Nr XXXI/168/06
Rady Gminy Gzy

z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie: określenia zakresu i  formy informacji o przebiegu budżetu za pierwsze półrocze 
danego roku budżetowego.

Na podstawie art.198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 
poz. 2104 z późn. zm.)   Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Informację  za  pierwsze  półrocze  danego  roku budżetowego z  wykonania  budżetu  sporządza  się 
w układzie tabelarycznym w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej wraz z częścią 
opisową.

§ 2

1. Informacja w układzie tabelarycznym zawierać powinna plan i wykonanie:
     1) dochodów i wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów,

2) dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej według działów, rozdziałów i
      paragrafów,

3) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień według
      działów, rozdziałów i paragrafów,

4) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów i
      porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

5) dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków za
      pierwsze półrocze na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i    
      Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych.
2. Informacja powinna zawierać  kwotę deficytu lub nadwyżki budżetu.

§ 3

1. Informację opisową z wykonania wydatków przedstawia się z wyodrębnieniem:
1) wynagrodzeń i pochodnych,
2) dotacji,
3) wydatków na obsługę długu jednostki,
4) wydatków  przypadających  do  spłaty  w  danym  roku  budżetowych  z  tytułu  poręczeń  i 

gwarancji udzielonych przez gminę,
5) wydatków majątkowych, z jednoczesnym rozliczeniem wydatków w poszczególnych działach 

i rozdziałach,
6) pozostałych wydatków bieżących.

§ 4
1. Informacja zawierać powinna wykonanie:



    1) wydatków na roczne zadania inwestycyjne,
    2) wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, w tym ze środków
     pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
    3) dotacji dla samorządowej instytucji kultury.

§ 5

1.Informacja w układzie tabelarycznym określa:
   1) plan przychodów i wydatków funduszu celowego przyjętego w uchwale budżetowej,
    2) realizację planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z
    realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr X/40/99 Rady Gminy Gzy z dnia 29 lipca 1999r. w sprawie: zakresu i formy 
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu.



Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych i art. 241 ust. 1, który 

mówi, że przepisy wykonawcze należy dostosować do obowiązującej ustawy w terminie do dnia  30 

czerwca 2006r.


