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UCHWAŁA NR VI/28/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 3 marca 2011 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarów za 
I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów 

finansowych samorządowych instytucji kultury 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity 
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska 
w Żarowie uchwala: 

§ 1. Zakres i formę: 

1. informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarów za I półrocze, 

2. informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 

3. informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. 

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarów za I półrocze składa się z: 

1. części tabelarycznej 

2. części opisowej. 

§ 3. Część tabelaryczna winna zawierać w szczególności: 

1. Wykonanie dochodów budżetowych według rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej 
z uwzględnieniem dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł, 

2. Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej 
z uwzględnieniem w szczególności: kwot przypisanych należności, należności wymagalnych, nadpłat oraz skutków 
obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń, 

3. Wykonanie wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 
z wyodrębnieniem: 

1) wydatków bieżących, w tym: 

a) wydatków jednostek budżetowych, z tego na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 

b) wydatków na dotacje na zadania bieżące 

c) wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 

d) wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE 

e) wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji 

f) wydatków na obsługę długu gminy, 

2) wydatków majątkowych, w tym w szczególności: 

- wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym na programy finansowane z udziałem środków 
UE) 

- wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, 

4. plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy, 

5. plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych gminie ustawami, 
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6. plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej, 

7. plan i wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków 
związanych z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, 

8. informację z realizacji inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności źródeł finansowania i stopnia realizacji 
(rzeczowej), 

9. informację o zobowiązaniach inwestycyjnych, w tym wymagalnych, 

10. plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy, z podziałem na: 

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 

wraz z określeniem rodzaju dotacji, celu i nazwy instytucji, 

11. plan i wykonanie rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych. 

Informacje sporządzone w formie tabelarycznej winny zawierać w szczególności kwoty planów finansowych 
na dzień 30 czerwca roku budżetowego, wysokość wykonania oraz wskaźnik procentowy wykonania 
w stosunku do planu (w przypadku dochodów i wydatków określonych w ustępie 1, 2, 6, 7 i 10). 

§ 4. Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze winna zawierać w szczególności: 

1. omówienie źródeł dochodów z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań (nadpłat) w tym 
wymagalnych na dzień 30 czerwca, 

2. omówienie wydatków z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30 
czerwca, 

3. objaśnienie przyczyn istotnych odchyleń w realizacji dochodów i wydatków w stosunku do planu, 

4. omówienie przychodów i rozchodów budżetu oraz wyniku budżetu. 

§ 5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 
przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze winna obejmować szczególności: 

1. zestawienie w ujęciu tabelarycznym danych ujmowanych w wieloletniej prognozie finansowej na podstawie 
art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z uwzględnieniem zmian podjętych 
w ciągu I półrocza roku budżetowego wraz z częścią opisową, 

2. zestawienie w formie tabelarycznej planu i wykonania wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć 
wieloletnich wraz z częścią opisową dotyczącą stanu realizacji tych przedsięwzięć. 

§ 6. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 
winna obejmować: 

1. zestawienie tabelaryczne dotyczące wykonania planów finansowych instytucji kultury, w tym % wykonanie 
planu finansowego, 

2. część opisową w zakresie działalności merytorycznej i finansowej z uwzględnieniem stanu należności 
i zobowiązań, w tym wymagalnych. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XII/63/2007 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie 
ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarów za pierwsze półrocze oraz 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Id: YFVCJ-PZRTI-SBIYR-TRSIR-EYUWX. Uchwalony Strona 1

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 
poz. 1240 z późniejszymi zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa zakres i formę 
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz 
przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. W związku z powyższym podjęcie 
uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione. 
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