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UCHWAŁA NR LII/422/2010
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 28 lipca 2010 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta 
Sandomierza za I półrocze roku kalendarzowego. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. 
z 2001r. Nr.142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz na podstawie art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami / , Rada 
Miasta uchwala co następuje : 

§ 1. Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informację 
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury. Informacja powinna 
być przedstawiona Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do 31 sierpnia. 

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze powinna obejmować : 

1) Część tabelaryczną zawierającą : 

a) zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu według działów ,rozdziałów i paragrafów 
klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, 

b) zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów 
klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, 

c) przychody i rozchody budżetu, 

d) realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej, 

e) zestawienie udzielonych dotacji, 

f) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. 

2) Część opisową zawierającą ogólną informację na temat wykonania dochodów i wydatków za 
I półrocze. 

§ 3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 
przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej sporządza 
się w formie tabelarycznej. 

§ 4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury obejmuje : 

1) zestawienie tabelaryczne przychodów zawierających plan i wykonanie, w szczególności : 

a) stan środków na rachunkach na dzień 1 stycznia roku budżetowego, 

b) dotacje na wydatki bieżące, inwestycyjne, 

c) przychody własne wg źródeł, 

d) pozostałe przychody. 

2) zestawienie tabelaryczne kosztów zawierających plan i wykonanie w szczególności : 

a) wynagrodzenia i pochodne, 

b) zakup materiałów i energii, 
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c) usługi obce, 

d) koszty remontowe, 

e) inwestycje, 

f) pozostałe. 

3) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. 

§ 5. Zapisy § 3 mają zastosowanie po raz pierwszy do informacji sporządzanej za I półrocze 2011 
roku. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta 

Tadeusz Frańczak
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Uzasadnienie

Z dniem 1 stycznia 2010r. weszła w życie „nowa” Ustawa o finansach publicznych / Dz. U. z 2009r. Nr 
157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami /. Zgodnie z art. 266 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa zakres i formę informacji o przebiegu wykonania 
budżetu za I półrocze , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym 
o przebiegu realizacji przedsięwzięć i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek 
podsektora samorządowego. Ze względu na fakt, iż wieloletnia prognoza finansowa będzie sporządzana 
po raz pierwszy jako załącznik do uchwały budżetowej na rok 2011, informacja o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć będzie przedstawiona za 
I półrocze 2011r. 


