
UCHWAŁA NR X/53/2010 

RADY GMINY GAĆ 

z dnia 27 maja  2011r. 

 

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

Gać , informacji o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze , oraz 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 

 

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157 poz. 1240) 

Rada Gminy Gać 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Zakres informacji z wykonania budżetu Gminy Gać za I półrocze obejmujący dochody 

i wydatki . 

2. Zakres informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I 

półrocze. 

3. Zakres informacji  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym                  

o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze. 

§ 2 

Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gać za I półrocze roku 

budżetowego powinna składać się z: 

1. Części tabelarycznej stanowiącej integralną część informacji, sporządzonej w układzie 

działów, rozdziałów i paragrafów obejmującej: 

a) zestawienie planu i wykonania dochodów, 

b) zestawienie planu i wykonania wydatków, 

c) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Gminę, 

d) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją 

zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej 

e) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją 

zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 

f) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu, 

g) zestawienie planu i wykonania wydatków dotacji udzielonych z budżetu Gminy 

h) informację o stanie należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) jednostki 

samorządu terytorialnego, 

i) Zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy. 

W zestawieniach tych wykazać należy: 

- plan po zmianach, 

- wykonanie na dzień 30 czerwca roku budżetowego, 

- procent wykonania planu, 

2. Część opisowa informacji powinna być opracowana w kolejności działów klasyfikacji 

budżetowej i zawierać: 

a) stopień realizacji planu dochodów z wyszczególnieniem źródeł, 

b) stopień realizacji planu wydatków z wyszczególnieniem wydatków inwestycyjnych, 

c) wskazanie przyczyn występujących znacznych odchyleń od planu w realizacji 

dochodów i wydatków budżetowych, 

d) wysokości zrealizowanych przychodów i rozchodów, 



§ 3 

Informacja instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 

roku budżetowego powinna składać się z: 

1) części cyfrowej obejmującej plan i wykonanie przychodów i kosztów według źródeł 

przychodów i rodzajów kosztów oraz stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, 

2) części opisowej zawierającej rzeczowe wyjaśnienie wykonania poszczególnych pozycji 

przychodów i kosztów oraz wskazanie przyczyn odchyleń od planu, jak też przyczyn 

nieuregulowania zobowiązań i należności, w tym wymagalnych, 

§ 4 

 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu 

realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej obejmuje: 

1) wynik budżetu, 

2) kwotę długu, w tym relację o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty 

długu, 

3) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały              

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej o których mowa w art. 226 ust. 3. 

§5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać. 

§ 6 

Traci moc uchwała Nr 239/XLI/2010Rady Gminy Gać z dnia 30 czerwca  2010 roku w 

sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Gać oraz informacji o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 r. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


