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UCHWAŁA NR XXVIII/158/2010
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów, 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania 
planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji 

kultury dla których organem założycielskim jest Gmina Kiełczygłów za pierwsze półrocze 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 
poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 
167 poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 
poz.1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 
223 poz.1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 
poz.230), oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 
poz.1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620) 

Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje 

§ 1. 1. Ustala się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za pierwsze 
półrocze. 

2. Informację o której mowa w ust. 1 sporządza się w układzie tabelarycznym, zawierającą załączniki: 

1) zbiorcze zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, 

2) wykonanie planu dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej 
z podziałem na dochody bieżące i majątkowe wraz z częścią opisową, 

3) wykonanie planu wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią 
opisową z wyodrębnieniem: 

a) wydatków bieżących, w tym: 

- wydatków jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków 
zwiazanych z realizacją ich zadań statutowych, 

- dotacji na zadania bieżące, 

- świadczeń na rzecz osób fizycznych, 

- wydatków na programy fianansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki sam. terytorialnego, 

- wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające 
do spłaty w danym roku budżetowym, 

- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego. 

b) wydatków majątkowych 

§ 2. 1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządza się w układzie 
tabelarycznym. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje również wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 
4 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji. 

§ 3. 1. Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim 
jest Gmina Kiełczygłów za pierwsze półrocze roku budżetowego. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w ujęciu tabelarycznym: 

- wykonanie planu przychodów według źródeł, w tym dotacji otrzymanej z budżetu, 
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- wykonanie planu kosztów według ich rodzaju, 

- stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. 

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać również część opisową dotyczącą danych 
wykazanych ust. 2. 

4. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej i samorządowe instytucje kultury, dla których organem 
założycielskim jest Gmina Kiełczygłów, przedstawiają Wójtowi Gminy Kiełczygłów do dnia 31 lipca roku 
budżetowego informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze w formie 
tabelarycznej i opisowej, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. 

§ 4. Zapisy § 2 wchodzą w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 
r. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVII/163/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 31 sierpnia 2006 r. 
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów oraz 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
i samorządowych instytucji kultury dla których organem założycielskim jest Gmina Kiełczygłów za pierwsze 
półrocze. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Paweł Pędziwiatr


