
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr LVII/351/2010

Rady Gminy Fredropol
z dnia 12 listopada 20 l () roku

w sprawie okreslenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu gminy za I
pÓlrocze danego roku budzetowego.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 200 I r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157. poz. 1240 ze zm. )

Rada Gminy Fredropol
uchwala, co nastepuje:

§ l
1. Informacje o przebiegu wykonania budzctu gminy za I pólrocze danego roku budzetowego

sporzadza sie formie pisemnej. która zawiera czesc tabelaryczna i opisowa.
J W czesci tabelarycznej wykazuje sie plan i wykonanie wg stanu na dzieÓ 30 czerwca danego

roku:

I) dochodów i wydatków budzetu wedlug dzialów, rozdzialów i paragrafów klasyfikacji
budzetowej:

2) przychodów i rozchodów budzetu wedlug paragrafów klasyfikacji budzetowej:
3) dotacj i udzielanych z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego z wyodrebnieniem dotacj i

celowych i podmiotowych w podziale na:
a) dotacjc dla jednostek sektora finansów publicznych;
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;

3. W czesci opisowej wykazuje sie:
I) opis wazniejszych zródel dochodów, w tym dochodów wlasnych, subwencji i dotacji

z podanicm przyczyn znacznych odchyleÓ wykonania od planu;
2) opis wazniejszych rodzajów wydatków. w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzcÓ. dotacji udzielonych z budzetu, wydatków majatkowych. wydatków na
programy i projekty realizowane ze srodków pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej
z podaniem przyczyn znacznych odchyleÓ wykonania od planu;

3) dane dotyczace zadluzenia gminy,
4) dane zobowiazaÓ wymagalnych
5) stopieÓ realizacji inwestycji w tym finansowanych ze srodków unijnych.

§2

1. Informacja o ksztaltowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej winna zawierac dane
o wyniku budzetu, o wielkosci zadluzenia, o ksztaltowaniu sie relacji lacznej kwoty splaty
kredytów, pozyczek oraz wykupu papierów wartosciowych, splat kwot wynikajacych
z udzielonych poreczen i gwarancji do dochodów ogólem.

2. Informacja zawiera takze sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsiewziec okreslonych
w zalacznikach do wieloletniej prognozy finansowej.

§3



l. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorzadowych osób prawnych za I
pólrocze danego roku sporzadza sie w ujeciu tabelarycznym i opisowym.

2. W czesci tabelarycznej wykazuje sie plan i wykonanie wg stanu na dzien 30 czerwca danego
roku:

I) przychodów z prowadzonej dzialalnosci,
2) dotacji otrzymanych z budzetu samorzadu,
3) kosztów, w tym:

a) wynagrodzenia i skladki od nich naliczane;
b) platnosci odsetkowe wynikajace z zaciagnietych zobowiazan;
c) zakup towarów i uslug;

4) wydatków majatkowych;
5) stan naleznosci i zobowiazan w tym wymagalnych na poczatek roku i dzien 30 czerwca

danego roku:
6) stan srodków pienieznych na poczatek roku i dzien 30 czerwca danego roku.

3. W czesci opisowej wykazuje sie:
I) opis wazniejszych zródel przychodów z podaniem przyczyn znacznych odchylen

wykonania od planu,
2) opis wazniejszych rodzajów kosztów w tym stopnia realizacji inwestycji z podaniem

przyczyn znacznych odchylen wykonania od planu,
3) przedstawienie ogólnej sytuacji finansowej jednostki z podaniem ewentualnych zagrozen do

jej gospodarki finansowej.

§4

Traci moc uchwala Nr XXXII/271/2006 Rady Gminy w Fredropolu z dnia 28 czerwca 2006 roku w
sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu gminy za I pólrocze.

§5

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Fredropol

§6

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.


