
                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                           UCHWAŁA Nr  65/LVII/2010                          

Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 29 września 2010 roku 
   

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy  

                     Cieszanów za pierwsze półrocze, zakresu i formy informacji o przebiegu  

                      wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze  

  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.)  oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, ze zm.) Rada Miejska w 

Cieszanowie uchwala , co następuje: 

§ 1. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia pisemną informację o przebiegu wykonania budżetu 

gminy Cieszanów, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz 

informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i 

samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze roku budżetowego zgodnie z ustaleniami 

niniejszej uchwały.  

 

§ 2. 

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Cieszanów za I półrocze roku 

budżetowego powinna zawierać: 

1. Część opisową: 

a)  przedstawienie stanu budżetu gminy po zmianach oraz wykonanie,  

b) przedstawienie stanu zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz  

     z tytułu innych zobowiązań. 

2. Część tabelaryczną zawierającą: 

a) wykonanie planu dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji  

     budżetowej, 

b) wykonanie planu wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,  

     z wyodrębnieniem: 

   - wydatków bieżących w szczegółowości, jak w uchwale budżetowej, 

   - wydatków majątkowych,  

c)  wykonanie planu przychodów i rozchodów, 

d)  wykonanie planu wydatków inwestycyjnych, 

e) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z  

      zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 

f) zestawienie dotacji przekazywanych z budżetu z określeniem działu i rozdziału  

      klasyfikacji budżetowej.  
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§ 3. 

 

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje wykaz  

      przedsięwzięć, o których mowa w ustawie o finansach publicznych wraz z informacją o  

      przebiegu ich realizacji. 

2. Zapisy dotyczące informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 

     o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie po raz pierwszy przy sporządzaniu informacji  

     za I półrocze 2011 roku.  

 

§ 4. 

 

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i 

samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze obejmuje: 

1) zestawienie tabelaryczne wykonania planu przychodów, w tym dotacji. 

2) zestawienie tabelaryczne wykonania planu kosztów, w tym: 

     - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 

     - zakup towarów i usług 

3) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, przyczyny i tytuły ich powstania oraz  

    podjęte działania w celu egzekwowania należności. 

4) przedstawienie ogólnej sytuacji finansowej jednostki 

 

§ 5. 

 

Traci moc uchwała Nr 37/IX/2006 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 sierpnia 2006r. w 

sprawie określenia formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze 

półrocze roku budżetowego oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych 

instytucji kultury.  

 

§ 6. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

 

§ 7. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 
 


