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UCHWAŁA NR XLI/416/10
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodków, informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji 

kultury 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 z późn. zm.) oraz art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 
z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze powinna składać się z: 

1) części tabelarycznej w zakresie planu i wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu 
z podaniem wskaźnika realizacji; 

2) części opisowej, która powinna zwierać: 

- zmiany w planie budżetu dokonane na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza w ciągu 
I półrocza, 

- skutki udzielonych ulg i obniżenia górnych stawek podatków na dzień 30 czerwca, 

- informacje o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30 czerwca, 

- informację o kwocie deficytu lub nadwyżki budżetowej na dzień 30 czerwca, 

- krótkie objaśnienie (komentarz) dotyczące danych przedstawionych w pkt 1. 

§ 2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej należy sporządzić w formie tabelarycznej wraz 
z objaśnieniami, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

§ 3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze sporządza się w formie 
tabelarycznej i opisowej: 

a) część tabelaryczna powinna zawierać informacje: 

- stan środków obrotowych na początek roku, 

- plan i wykonanie przychodów na dzień 30 czerwca z podziałem na dotacje i dochody własne, 

- plan i wykonanie kosztów na dzień 30 czerwca z wyodrębnieniem grup kosztów, w tym wynagrodzeń oraz ubezpieczeń 
społecznych i innych świadczeń dla pracowników, 

- stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca, 

b) część opisowa powinna zwierać: 

- informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30 czerwca, 

- krótkie objaśnienie (komentarz) dotyczące wykonania planu finansowego. 

§ 4. Zapisy § 2 mają zastosowanie po raz pierwszy do informacji za I półrocze 2011 roku. 

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXXIII/362/06 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu 
i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych 
instytucji kultury za pierwsze półrocze. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

inż. Karol Grzybowski


