
                                                                                          
                                                        Uchwała  Nr XLIX/415/06

      Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 30 maja  2006 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 18 marca o samorządzie gminnym 
( tekst jednolity  z 2001 roku  Dz. U.  Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 198 ust. 2 ustawy z 
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) 

     
uchwala się co następuje :

§ 1

Burmistrz Miasta i Gminy Drezdenko przedstawia Radzie Miejskiej w Drezdenku do dnia 
31 sierpnia każdego roku, pisemną informację o przebiegu wykonania:

1) budżetu Miasta i Gminy Drezdenko za I półrocze
2) planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze

§ 2

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drezdenko za I półrocze 
    powinna obejmować:

1) Część tabelaryczną zawierającą:

a) zestawienie  wykonania  dochodów  i  wydatków,  w  szczegółowości  nie  mniejszej  niż  w 
uchwale budżetowej,

b) zestawienie udzielonych dotacji, z tego:
- dotacji dla gospodarstwa pomocniczego
- dotacji celowych na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe,
- pozostałych dotacji celowych na zadania publiczne,

c) zestawienie realizacji inwestycji,
d) zestawienie  przychodów  i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i 

Gospodarki Wodnej w  Drezdenku
 

2) Część opisową zawierającą:

a) omówienie stopnia realizacji dochodów budżetowych,
b) omówienie stopnia realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy,
c) omówienie przychodów i rozchodów budżetowych,
d) omówienie  stopnia  realizacji  przychodów  i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Drezdenku
e)  omówienie stopnia realizacji przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego



II. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji  
     kultury za I półrocze powinna obejmować dla każdej odrębnie:

1) Część tabelaryczną zawierającą zestawienie wykonania planów finansowych instytucji, w 
      szczegółowości nie mniejszej niż w planach finansowych wraz  z wyszczególnieniem 
      stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

2) Część opisową zawierającą omówienie stopnia realizacji planów finansowych instytucji,
      ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń od planu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

   Burmistrz Miasta i Gminy Drezdenko  przedstawia Radzie Miejskiej projekt uchwały w 
sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy 
Drezdenko oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I 
półrocze.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. przepisów ustawy z dnia  30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póż.zm.), która zawiera 
nowe uregulowania prawne dotyczące obowiązku sporządzania sprawozdań za  I półrocze, organ 
stanowiący – Rada Miejska, ma obowiązek określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze. 


