
 
UCHWAŁA  Nr  XXX/156/10 

RADY GMINY GZY 

z dnia  03  sierpnia  2010 r. 

 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu 
 za pierwsze półrocze danego roku budŜetowego z informacją o kształtowaniu się  

wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania  
planu finansowego samorządowej instytucji kultury. 

 
 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia              
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy 
Gzy uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Informację za pierwsze półrocze danego roku budŜetowego z wykonania budŜetu sporządzić                
w formie tabelarycznej wraz z częścią opisową. 
 

§ 2. 
 

Informacja w formie tabelarycznej o której mowa w § 1 zawierać powinna plan i wykonanie              
w zakresie: 

1) dochodów budŜetowych według działów klasyfikacji budŜetowej z podziałem na dochody 
bieŜące i majątkowe według ich źródeł, 

2) wydatków budŜetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budŜetowej z podziałem 
na wydatki bieŜące i wydatki majątkowe, 

3) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji 
budŜetowej, 

4) dochodów i wydatków zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji 
rządowej według działów i rozdziałów klasyfikacji budŜetowej, 

5) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji 
budŜetowej, 

6) przychodów ze wskazaniem źródeł i rozchodów budŜetu ze wskazaniem poszczególnych 
tytułów. 

 
§ 3. 

 
1. Zakres informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Gzy za pierwsze półrocze 

powinien zawierać część opisową obejmującą : 
1) część wstępną, która zawiera ogólne dane dotyczące budŜetu, 
2) opis zrealizowanych dochodów według działów, 
3) opis zrealizowanych wydatków według działów, 
4) opis realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz zadań z udziałem środków  
     pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych środków finansowych  
     niepodlegających zwrotowi, 



5) zobowiązań wymagalnych i stanu zadłuŜenia gminy. 
2. Część opisowa w zakresie realizacji dochodów i wydatków budŜetowych winne określać 

przyczyny istotnych odchyleń od wielkości planowanych i skutków mogących mieć wpływ na 
wykonanie budŜetu rocznego 

 
§ 4. 

 
1. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury z pierwsze półrocze 

obejmuje: 
1) zestawienie tabelaryczne przychodów plan i wykonanie według rodzajów, w szczególności : 

a) stan środków pienięŜnych na dzień 1 stycznia danego roku, 
b) dotacje otrzymane z budŜetu Gminy, 
c) pozostałe przychody, 

2) zestawienie tabelaryczne kosztów plan i wykonanie według rodzajów, w szczególności: 
a) wynagrodzenia, 
b) ubezpieczenia i róŜne świadczenia,  
c) zuŜycie materiałów i energia, 
d) usługi obce, 
e) inwestycyjne 
f) pozostałe 
g) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego. 

3) stan naleŜności i zobowiązań, w tym wymagalnych.  
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 winna zawierać część opisową, w tym: informację                 

z prowadzonej działalności statutowej, informację o przebiegu realizowanych zadań 
remontowych, inwestycyjnych oraz informacje o przebiegu programów i projektów 
realizowanych ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej lub innych środków 
finansowych niepodlegających zwrotowi. 

 
§ 5. 

 
Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze danego roku 
budŜetowego sporządzić w układzie tabelarycznym wraz z częścią opisową. 
 

§ 6. 
 

Informacja, o której mowa w § 5, zawierać powinna: 
1) część tabelaryczną z wykonania poszczególnych kategorii ekonomicznych zawartych                     

w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, dotyczących bieŜącego roku 
budŜetowego, a w szczególności: 

a) stopień realizacji kategorii ekonomicznych określonych w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o   
     finansach publicznych dotyczących bieŜącego roku budŜetowego, 
b) stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową   
     dotyczących bieŜącego roku budŜetowego. 

2) część opisową odnoszącą się do wykonania bieŜącego roku w zakresie określonym w pkt. 1. 
 

§ 7. 
 

Przepisy dotyczące zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej mają zastosowanie po raz pierwszy przy sporządzeniu informacji za pierwsze półrocze 
2011r. 

§ 8. 
 



Traci moc uchwała Nr XXXI/168/06 Rady Gminy Gzy z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie: 
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu budŜetu za pierwsze półrocze danego roku 
budŜetowego. 
 

§ 9. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy. 
 

§ 10. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 
 


