UCHWAŁA NR XXXII/285/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planów finansowych
jednostek za I półrocze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. j. t. z 2001 r. Nr 142,
1)
poz. 1591 z późn. zm. ), art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240
2)

z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zobowiązuje się dyrektorów samorządowych instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku
i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej do przedstawienia Burmistrzowi Czerwieńska do dnia 31 lipca każdego roku informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze danego roku budżetowego w formie elektronicznej i papierowej.
§ 2. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek wymienionych w § 1 oraz budżetu za I półrocze
składa się z części tabelarycznej oraz opisowej.
§ 3. 1. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze,
powinna zawierać w części tabelarycznej:
1)informacje o wykonaniu planu i stopnia realizacji przychodów i kosztów, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie
finansowym samorządowej instytucji kultury,
2)informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
2. W części opisowej wykazuje się opis ważniejszych źródeł przychodów, w tym własnych oraz opis ważniejszych rodzajów
kosztów, w tym kosztów na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z podaniem przyczyn znacznych odchyleń wykonania
od planu.
§ 4. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czerwieńsk w części tabelarycznej powinna zawierać plan,
wykonanie i stopień realizacji wg stanu na dzień 30 czerwca danego roku: dochodów budżetu według działów, rozdziałów
i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, wydatków budżetu według działów,
rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w szczegółowości jak w uchwale
budżetowej.
2. W części opisowej informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czerwieńsk powinna przedstawiać realizację
dochodów i wydatków w szczegółowości określonej w uchwale budżetowej oraz zawierać charakterystykę i cele realizacji
przedsięwzięć ujętych w części tabelarycznej informacji wraz z podaniem przyczyn znacznych odchyleń wykonania od planu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 6. Traci moc uchwała nr 205/XXVIII/06 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 266ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych burmistrz zobowiązany jest przedstawić
organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu oraz wykonania
planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest gmina, w terminie określonym w cyt. ustawie.
1)

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.
1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230.
Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. 2010 r. Nr 28, poz. 146
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