
UCHWAŁA Nr XLIV/395/10 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu    

gminy oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze          

półrocze roku budżetowego. 

 

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 2 ustawy                    

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 

Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje: 

 

        § 1. 1.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku 

budżetowego zawiera część tabelaryczną i część opisową. 

 

       2. Określa się szczegółowość danych prezentowanych w formie tabelarycznej: 

 

           1) Syntetyczne zestawienie dochodów ogółem z podziałem na dochody bieżące 

i majątkowe z wyodrębnieniem: 

  a) dochodów własnych, 

  b) dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych  

       zadań zleconych ustawami, 

  c) dotacji celowych na realizację zadań własnych gmin, 

  d)  pozostałych dotacji z wyłączeniem dotacji celowych w ramach programów 

       finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 

       w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy  

   e) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

       europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 

       i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

    f) subwencji. 

 

            2) Syntetyczne zestawienie wydatków ogółem. 

  

           3)  Zestawienie dochodów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 

 

           4)  Zestawienie wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej  

 

           5)  Zestawienie planowanych i wykonanych kwot przychodów i rozchodów budżetu  

    gminy ze wskazaniem źródeł przychodów i tytułów rozchodów. 

 

           6)  Zestawienie planowanych i wykonanych zadań inwestycyjnych.  

           7)  Zestawienie zobowiązań i należności, w tym wymagalnych. 

 

        3. Dane prezentowane w formie tabelarycznej zawierają dane: 

      a)   plan na początek roku,  

b) plan po zmianach na dzień 30 czerwca roku budżetowego, 

c) wykonanie na dzień 30 czerwca roku budżetowego, 

d) wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu. 
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       4. Syntetyczne zestawienie wydatków ogółem oraz zestawienie wydatków w układzie 

działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej sporządza się z podziałem na wydatki bieżące  i 

majątkowe z wyodrębnieniem w wydatkach bieżących:: 

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, 

b) dotacji na zadania bieżące, 

c) świadczeń na rzecz osób fizycznych, 

d) wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  

w art. 5 1 pkt 2 i 3 ustawy, 

              e) obsługi długu. 

 

     5. Wydatki majątkowe podaje się  z wyodrębnieniem wydatków na programy finansowane 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i ustawy.  

 

       § 2. Część opisowa zawiera obejmuje: 

 

1) objaśnienie przyczyn odchyleń w realizacji dochodów i wydatków oraz informacje  

   o działaniach podjętych przez Wójta w celu usunięcia odchyleń, 

       2) wskazanie na ewentualne zagrożenia w realizacji planowanych dochodów, 

       3) opis w zakresie realizacji zadań majątkowych. 

 

      § 3. 1. Samorządowa instytucja kultury przedkłada informację o przebiegu wykonania 

planu finansowego za pierwsze półrocze w formie tabelarycznej zgodnej z planem 

finansowym instytucji w układzie: plan, wykonanie, wskaźnik procentowy w stosunku do 

planu. 

 

       2. W części opisowej samorządowa instytucja kultury uzasadnia ewentualnie występujące 

odchylenia w zakresie realizacji planu finansowego oraz informuje o występujących 

należnościach i zobowiązaniach, w tym wymagalnych. 

Wskazuje na przyczyny powstania należności i zobowiązań wymagalnych. 

   

    § 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/278/09 Rady Gminy Złotów z dnia 25 czerwca 2009 r.  

w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Złotów oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.  

      

     

 

 


