
 

Uchwała Nr X/59/2011 

Rady Gminy RozdraŜew 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

 
 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu  
gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 
 za pierwsze półrocze roku budŜetowego 
 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 266 ust.2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr  157, poz. 1240/ 
uchwala się co następuje: 

 
 
§ 1. Zakres informacji Wójta Gminy RozdraŜew o przebiegu wykonania budŜetu Gminy 
RozdraŜew za pierwsze półrocze roku budŜetowego obejmuje: 
1/ dane dotyczące planu i wykonania dochodów i wydatków z uwzględnieniem zmian 
dokonywanych w toku jego wykonywania 
2/ zestawienie w ujęciu tabelarycznym wykonania dochodów i wydatków na dzień  
30 czerwca do działów, rozdziałów i paragrafów z uwzględnieniem procentowego wykonania 
3/ część opisową z uwzględnieniem danych dotyczących: 
a/ dochodów z omówieniem przyczyn znaczniejszych odchyleń w wykonaniu w stosunku 
 do upływu czasu kalendarzowego z uwzględnieniem dochodów majątkowych 
b/ wydatków z omówieniem przyczyn znaczniejszych odchyleń w wykonaniu w stosunku  
do upływu czasu kalendarzowego z uwzględnieniem wydatków majątkowych 
c/ realizacji zadań zleconych gminie 
d/ zobowiązań wymagalnych i stanu zadłuŜenia gminy 
e/ przychodów i rozchodów budŜetu oraz planowanego deficytu lub nadwyŜki budŜetu 
 
 
§ 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 
roku budŜetowego obejmuje: 
1/ dochody i wydatki bieŜące budŜetu, w tym na obsługę długu, 
2/ dochody i wydatki majątkowe, 
3/  wynik wykonania budŜetu 
4/ przebieg realizacji przedsięwzięć 
 
 
§ 3. Instytucje kultury przedstawiają Wójtowi Gminy informację o przebiegu wykonania 
planu finansowego w podziale na wydatki bieŜące i inwestycje oraz stan naleŜności  
i zobowiązań  w tym wymagalnych. 
 
 



 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/203/2010 Rady Gminy RozdraŜew z dnia 29 kwietnia 
2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu 
gminy za I półrocze roku budŜetowego. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy  

        Artur Jakubek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 
Obowiązek określenia przez Radę Gminy zakresu i formy informacji Wójta Gminy   

o przebiegu wykonania budŜetu  gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej 
instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budŜetowego  wynika z art. 266 ust.2 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
W świetle powyŜszego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

        Wójt Gminy  

         Mariusz Dymarski  


