
Uchwała Nr XLV/ 409/2010
Rady Gminy Świlcza

z dnia 23  lipca 2010 roku

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Świlcza oraz o przebiegu wykonania planów finansowych  gminnych instytucji kultury za I
półrocze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (
tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn ) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) –

Rada Gminy Świlcza   uchwala, co następuje:

§ 1.
Wójt Gminy Świlcza przedstawia Radzie Gminy Świlcza  do dnia 31 sierpnia każdego roku,
pisemną informację o przebiegu wykonania :

1) budżetu gminy Świlcza  za I półrocze
2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych  instytucji kultury
3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach,

programach lub zadaniach wieloletnich.

§ 2.
1. Ustala się szczegółowość informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze, która
   obejmuje:
1) opis realizowanych dochodów budżetowych wraz z częścią tabelaryczną sporządzoną w

układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowanych  kwot dochodów bieżących i
dochodów majątkowych według ich źródeł,

2) opis realizowanych wydatków budżetowych wraz z częścią tabelaryczną w układzie działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej planowanych  kwot:
a)  wydatków bieżących z wyodrębnieniem:wydatków jednostek budżetowych w tym na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz na realizacje ich statutowych  zadań,
b) dotacje na zadania bieżące,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
e) obsługę długu gminy.

       3)  wydatków majątkowych z wyodrębnieniem wydatków na inwestycje i zakupy
inwestycyjne.

       4)  zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków przeznaczonych na
            realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
       5)  informację o realizacji przychodów i rozchodów,
       6)  zobowiązania z tytułu zaciągniętych  kredytów i pożyczek ,
       7)   zestawienie udzielonych dotacji, z tego:

      a)  dotacji dla zakładu budżetowego,
            b)  dotacji celowych na zadania publiczne wykonywane przez organizacje   pozarządowe,
            c)  pozostałych dotacji celowych na zadania publiczne,

2. Ustala się szczegółowość    informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych  instytucji kultury za I półrocze które obejmuje:
1) zestawienie  tabelaryczne zawierające plan i wykonanie przychodów i kosztów  instytucji,

w szczegółowości  nie mniejszej niż w planach finansowych



2) część opisową zawierającą omówienie stopnia realizacji planów finansowych instytucji
3)  stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

3.    Ustala się szczegółowość informacji o kształtowaniu się wieloletniej  prognozy finansowej oraz
o projektach , programach lub zadaniach wieloletnich, która obejmuje:

1) zestawienie tabelaryczne określające stopień  realizacji poszczególnych  przedsięwzięć
            objętych  wieloletnia prognozą  finansową,

2) część opisową  odnosząca się do:
a) wykonanie roku bieżącego.
b) wykonanie przedsięwzięć objętych prognozą i wskazanie ewentualnych odchyleń.

§ 3.
Zapisy § 1 ust.3 oraz § 2 ust.3 maja zastosowanie po raz pierwszy do informacji za I półrocze 2011
rok.

§ 4.
 Traci moc uchwała Nr XXXVI/3212006 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 sierpnia 2006 roku w
sprawie  określenia zakresu i formy informacji  o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza
oraz  przebiegu wykonania planów finansowych  gminnych instytucji kultury za I półrocze

§ 5.
Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


