
-projekt- 

UCHWAŁA NR ………… 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 
 

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy 

za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowych instytucji kultury 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późń. zm.)  

Rada Gminy Żabia Wola  uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za pierwsze półrocze roku 

budżetowego powinna zawierać: 

1. część tabelaryczną, składającą się z tabel odpowiadających wszystkim załącznikom do 

uchwały budżetowej, z uwzględnieniem wszystkich elementów określonych w tych 

załącznikach. 

 Tabele dotyczące wykonania dochodów i wydatków powinny uwzględniać: 

 a) plan po zmianach na dzień 30 czerwca roku budżetowego, 

 b) wysokość wykonania, 

 c) wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu. 

2. część opisową, obejmującą: 

 a) ogólną analizę wykonania strony dochodowej i wydatkowej budżetu, 

 b) objaśnienia przyczyn znaczących odchyleń wykonania od planu dochodów i wydatków, 

 c) ewentualne zagrożenia w realizacji planowanych dochodów, 

 d) istotne zdarzenia i procesy mające wpływ na przebieg wykonania budżetu, 

 e) informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz o stanie     

zadłużenia gminy. 

 

 

 



§ 2 

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje wykaz 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych wraz z 

informacją o przebiegu ich realizacji.  

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 ma zastosowanie po raz pierwszy do informacji za I 

półrocze 2011 roku. 

§ 3 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  

powinna zawierać: 

a) zestawienie, w formie tabelarycznej, wykonania planu finansowego, z wyodrębnieniem: 

- wykonania przychodów ogółem, w tym: dotacji podmiotowej; 

- wykonania kosztów; 

b) informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, w formie opisowej. 

 

§ 4 

Wójt Gminy przedstawia informacje, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 w terminie do dnia 31 

sierpnia roku budżetowego: 

- Radzie Gminy - przekazując Przewodniczącemu Rady Gminy;  

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku. 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 6 

Traci moc Uchwała Nr 56/X/2007 Rady Gminy Żabia  Wola z dnia 27 września 2007 r. w 

sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania 

budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz 

zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego. 

 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 

przedstawia organowi stanowiącemu informację o przebiegu wykonania budżetu j.s.t., 

informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o 

przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze 

półrocze, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego. 

 Zgodnie z art. 266 ust. 2 cytowanej ustawy zakres i formę wymienionych wyżej 

informacji określa organ stanowiący j.s.t.  

 

 

 

 

 


