Uchwała Nr L/231/2006
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 01 sierpnia 2006 roku
w sprawie; zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558,
Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162
poz.1568 z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 roku
Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457 z 2006 roku Nr 17 poz.128); art.198 ust.2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104, Nr 169
poz.1420 z 2006 roku Nr 45 poz. 319) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:
§1
Ustala się zakres i formę informacji przedstawionych przez Burmistrza Ujazdu
z przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze roku budŜetowego.
§2
Informacja o przebiegu wykonania budŜetu powinna obejmować:
1. Części tabelaryczną w szczegółowości uchwały budŜetowej w układzie:
- plan na dzień 30 czerwca danego roku budŜetowego
- wykonanie na dzień 30 czerwca danego roku budŜetowego
- procentowy wskaźnik wykonania
2. Część opisową zawierającą analizę:
- zmian w budŜecie w okresie objętym informacją
- wykonania planowanych dochodów
- wykonania planowanych wydatków
- wykonanie planowanych rozchodów i przychodów budŜetowych
- ocenę efektów realizacji inwestycji
- wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
§3
Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
- Miejsko Gminnego Ośrodek Działalności Kulturalnej, która powinna zawierać
- wykonanie planu przychodów i wydatków w szczegółowości planów finansowych
- informację o stanie naleŜności i zobowiązań, w tym wymagalnych

§4
Traci moc uchwała Nr X/67/99 Rady miejskiej w Ujeździe z dnia 28 czerwca 1999 roku w
sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§6
Uchwala wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

