
UCHWAŁA NR XLV/302/2018
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 19 lutego 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2077) Rada  Gminy w Gnieźnie uchwala, co następuje:

§ 1.  Uchwała niniejsza określa zakres i formę, w jakiej Wójt przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej:

1) informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,

2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, 
określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (art. 226 ust 3 ustawy),

3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

§ 2.  Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu:

1) część tabelaryczna zawiera plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu na dzień 30 czerwca w pełnej 
szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

2) część opisowa zawiera:

a) wykonanie dochodów według źródeł oraz wydatków wraz z wyjaśnieniem przyczyn występowania odchyleń 
wykonania planu powyżej lub poniżej 50%,

b) informację o stanie realizacji prowadzonych inwestycji,

c) informację o realizowanych remontach,

d) informacje  o realizacji  planu  i wykonania zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej,

e) informację o umorzeniach należności podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych,

f) informacja o wykonaniu planu udzielonych dotacji z budżetu gminy,

g) informację o przychodach i rozchodach budżetu, w tym otrzymanych i spłaconych pożyczkach i kredytach,

h) informację o wykonaniu wydatków niewygasających,

i) informację o realizacji zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej,

j) informację o wykonaniu planu wydatków z budżetu w ramach Funduszu Sołeckiego,

k) informację o wykonaniu planu dochodów rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

l) informację o zobowiązaniach, w tym zobowiązaniach wymagalnych oraz należnościach, w tym 
należnościach wymagalnych,

m) informację o wyniku finansowym, oraz informację o ewentualnych zagrożeniach realizacji planowanych 
dochodów i wydatków wraz z ewentualnymi wnioskami do realizacji budżetu w drugim półroczu.

§ 3.  Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej opracowywana jest w     formie 
tabelarycznej oraz opisowej. Część opisowa winna zawierać opis wykonania przedsięwzięć objętych prognozą 
i wskazanie przyczyn ewentualnych odchyleń. Część tabelaryczna zawiera przedstawienie stopnia wykonania planu 
przyjętego w wieloletniej prognozie finansowej oraz poszczególnych przedsięwzięć w roku budżetowym.

§ 4.  Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury. 
Informacja powinna zawierać:

1) wykonanie przychodów i kosztów działalności jednostki w formie tabelarycznej oraz opisowej,

2) w przypadku występowania zobowiązań wymagalnych podać kwoty oraz czego dotyczą,
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3) wnioski do realizacji planu w drugim półroczu.

§ 5.  Traci moc Uchwała Nr L/484/2010 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu 
i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniezno za pierwsze półrocze, informacji 
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
jednostek za pierwsze półrocze .

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Łykowski
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego określa zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.
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