
UCHWAŁA NR XII/106/2015
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko 
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu 

wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (tj. z 2013 roku, 
Dz.U poz 594 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 
2013r. poz.885 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Burmistrz Drezdenka przedstawia Radzie Miejskiej w Drezdenku do dnia 31 sierpnia każdego roku, 
pisemną informację o:

1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko za I półrocze

2) przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

3) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

§ 2. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze danego roku  budżetowego, 
obejmuje część tabelaryczną i opisową:

1) część tabelaryczna, winna zawierać co najmniej:

a) zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów 
bieżących i majątkowych

b) zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków 
bieżących i majątkowych

c) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

d) zestawienie dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, związanych 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

e) zestawienie udzielonych dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla 
jednostek spoza sektora finansów publicznych

f) zestawienie realizacji inwestycji

g) zestawienie realizacji dochodów z należności budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych

h) zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

i) zestawienie dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez samorządowe 
jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty

2) część opisowa, winna zawierać co najmniej:

a) opis ważniejszych źródeł dochodów, w tym dochodów własnych, subwencji i dotacji

b) opis ważniejszych rodzajów wydatków z podziałem na wydatki bieżące w tym wydatków na 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacji udzielonych 
z budżetu, wydatki majątkowe.

2. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury powinna 
obejmować, dla każdej odrębnie:

1) zestawienie tabelaryczne przychodów, zawierające plan i wykonanie, w szczególności:

a) stan środków na rachunkach na dzień 01 stycznia roku bieżącego

b) dotacje na wydatki bieżące
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c) dotacje na wydatki inwestycyjne

d) przychody własne ogółem

e) pozostałe przychody

2) zestawienie tabelaryczne kosztów, zawierające plan i wykonanie, w szczególności:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

b) zakup materiałów i energii

c) usługi obce

d) koszty remontowe

e) inwestycje

f) pozostałe koszty

3) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego

4) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

5) krótki opis przychodów i kosztów

6) krótki opis kosztów dotyczących podstawowej działalności instytucji kultury
wraz ze szczegółowym rozliczeniem imprez kulturalnych

3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji         przedsięwzięć powinna 
zawierać:

1) część tabelaryczną, określającą :

a) kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej roku budżetowego

b) przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową roku 
budżetowego

§ 3. Traci moc uchwała nr XII/86/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 września 2011 roku 
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Drezdenko wraz 
z informacją o kształtowaniu się  wieloletniej  prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania 
planów finansowych samorządowych  instytucji kultury.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych informację o

przebiegu wykonania budżetu Gminy Drezdenko wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej

prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych

samorządowych instytucji kultury za I półrocze określa rada gminy.

Uchwała nr XII/86/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 września 2011 roku w sprawie

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Drezdenko wraz z

informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu

wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zostaje uchylona, a podjęta

nowa uchwała zostaje przystosowana do obowiązujących przepisów prawa.
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