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Projekt

z dnia  16 czerwca 2010 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 16 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Krapkowice oraz 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze każdego 

roku budżetowego 

Na podstwie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 
r. - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Burmistrz Krapkowic przedstawia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Opolu pisemną informację o przebiegu wykonania budżetu oraz informację o przebiegu 
wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze każdego roku budżetowego 

2. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze obejmuje część tabelaryczną i część opisową. 

3. Informacja tabelaryczna informacji zawiera dane liczbowe według stanu księgowego na dzień 30 czerwca 
roku kalendarzowego, z podziałem na plan wg uchwały budżetowej (kwoty roczne), plan po zmianach (kwoty 
roczne), wykonanie, procent wykonania planu, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, 
w szczególności: 

1)z wykonania planu dochodów budżetowych, sporządzone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, 
w rozbiciu na dochody bieżące i dochody majątkowe; 

2)z wykonania wydatków budżetowych, w rozbiciu na wydatki bieżące i wydatki majątkowe; 

3)z wykonania przychodów i rozchodów budżetu; 

4)zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji; 

5)dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 
gminie odrębnymi ustawami; 

6)dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin; 

7)związane z realizacją zadań sporządzonych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego; 

8)dotacji celowych i podmiotowych; 

9)limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne; 

10)informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej; 

4. Informacja opisowa zawiera analityczne przedstawienie najistotniejszych problemów, jakie wystąpiły 
w trakcie wykonywania budżetu w I półroczu, z uwzględnieniem zmian planu dochodów i wydatków oraz stanu 
należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. 

§ 2. Informacje przedstawione przez Burmistrza Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Opolu o przebiegu wykonywania planów finansowych gminnych instytucji kultury, tj. 
Krapkowickiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze powinno zawierać: 

1. Zestawienia z wykonania planowanych przychodów i kosztów według stanu księgowego na dzień 30 
czerwca roku kalendarzowego w porównaniu do wielkości zaplanowanych na początku roku z uwzględnieniem 
zmian planów dokonanych w I półroczu, odrębne dla każdej instytucji, zgodnie z obowiązującym ich planem kont; 
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2. Odrębne informacje o stanie zależności i zobowiązań, w tym wymagalnych. 

§ 3. Zapisy § 1 ust. 3 pkt 9 mają zastosowanie tylko do informacji za I półrocze 2010 r., natomiast zapisy pkt 
10 mają zastosowanie do informacji po raz pierwszy za I półrocze 2011 r. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXII/424/06 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 czerwca 2006 roku 
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Krapkowice oraz 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze każdego roku 
budżetowego. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

BURMISTRZ KRAPKOWIC 

mgr Piotr Solloch



Załączniki binarne


