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UCHWAŁA  nr   XXXVI / 183 /10                                                                            

RADY GMINY  CISEK  

z  dnia   30 czerwca  2010 r. 

 
 

w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Cisek za pierwsze półrocze , oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury. 

 
Na podstawie art. 266 ust. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r.         

Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )  
Rada Gminy Cisek uchwala co następuje : 

 

 

§ 1. 1. Ustala się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cisek za 

pierwsze półrocze. 

          2. Ustala się zakres informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze 

półrocze samorządowej instytucji kultury. 

 

§ 2. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cisek za pierwsze półrocze  
    przedstawiona jest w  formie opisowej i tabelarycznej w szczegółowości powinna  

    zawierać:  

 

 

a) plan po zmianach  i wykonanie dochodów budżetowych w podziale na działy, 

rozdziały i paragrafy według klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące 

i majątkowe według wzoru :  

 
Dz. Rozdział  § Wyszczególnienie    Dochody  bieżące     Dochody  majątkowe 

Plan po zm. Wykonanie % Plan po zm. Wykonanie % 

 
    Część opisowa do  Działu  

 

 

 

b) plan po zmianach i wykonanie  wydatków budżetowych w podziale na działy , 

rozdziały  i paragrafy według klasyfikacji budżetowej  z podziałem na wydatki 

bieżące i majątkowe według wzoru :  

 
Dz. Rozdział  § Wyszczególnienie    Wydatki  bieżące     Wydatki  majątkowe 

Plan po zm. Wykonanie % Plan po zm. Wykonanie % 

 

    Część opisowa do  Działu  

 

 

 

 

 

c) plan, wykonanie  i procent wykonania planu ustalonego przez Radę Gminy zadań       

w zakresie inwestycji, a  szczegółowości : 

 

- dział, rozdział według klasyfikacji budżetowej, 
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- nazwa zadania inwestycyjnego, 

- lokalizacja zadania, 

- zakres rzeczowy zadania, 

- źródło finansowania zadania, 

- stopień wykonania zadania, 

- przyczyny ewentualnego niewykonania zadania. 

 

d) informację o stanie zadłużenia, oraz zobowiązań wymagalnych gminy, 

e) informację o zaległościach i umorzeniach podatkowych gminy. 

 

 

 

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze      

    instytucji kultury powinna zawierać :  

 

a) sprawozdanie z przychodów, kosztów i wyniku finansowego działalności według 

stanu na dzień 30 czerwca każdego roku kalendarzowego , 

b) stopień rozliczenia dotacji budżetowej, 

c) stan należności , 

d) stan zobowiązań z wyszczególnieniem zobowiązań wymagalnych. 

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek. 
 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLII/199/2006 Rady Gminy Cisek z dnia 12 czerwca 2006 roku,        

w sprawie ustalenia zakresu  i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cisek 

za pierwsze półrocze , oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji 

kultury. 
 

§ 5. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia . 
 

 

 

           Przewodnicząca 

        Rady Gminy Cisek 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 
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UZASADNIENIE  -    do Uchwały Nr XXXVI/183/10  z dnia 30 czerwca  2010 r.  

 

 

 

Obowiązek określenia  przez Radę Gminy  zakresu i formy informacji Wójta Gminy              

o przebiegu wykonania budżetu gminy wynika z artykułu 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych. 

W związku z nową ustawą o finansach publicznych konieczne jest podjęcie nowej uchwały  

określającej zakres i formę informacji.  

 

 

 

 

                                                                                                               Wójt Gminy  

                                                                                                               Alojzy Parys 


