
                                                                                       
Uchwała Nr LI/275/2010 

Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 22 czerwca 2010 roku 

 
w sprawie określenia 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, Nr 181 poz.1337, z 2007 roku  
Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458  
z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 z 2010 roku  Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 
poz.230) art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 roku Nr 28 poz.146),  
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. Zestawienie tabelaryczne: 
-  dochodów i wydatków,  
-  przychodów i rozchodów, 
-  wydatków majątkowych 
    w szczegółowości uchwały budŜetowej, z uwzględnieniem wielkości planu, wykonania  
    i procentowego wykonania planu. 

 
2. Część opisową zawierającą analizę: 
- zmian w planie budŜetu w okresie objętym informacją 
- wykonania planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów z omówieniem  
  znaczniejszych rozbieŜności w wykonaniu oraz przyczyn tych rozbieŜności 
- ocenę stopnia  realizacji wydatków majątkowych 
 
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmującej wykonanie 
przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zmianami) wraz z informacją 
o przebiegu ich realizacji. 
 
 
 



 
§ 3 

 
Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 
- Miejsko Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej, która powinna zawierać  
 
- wykonanie planu przychodów i kosztów w układzie tabelarycznym w szczegółowości      
  planów finansowych 
- informację o stanie naleŜności i zobowiązań, w tym wymagalnych 
 
Wraz ze sprawozdaniem tabelarycznym naleŜy przedstawić sprawozdanie opisowe. 
 

§ 4 
 
Przepisy dotyczące informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej mają 
zastosowanie po raz pierwszy przy sporządzeniu informacji za pierwsze półrocze 2011 roku. 
 

§ 5 
 
Traci moc 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. 
 

§ 6 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 7 
 
Uchwala wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Jan KałuŜny 


