
Uchwała Nr XXVI/171/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania

budżetu gminy Żyrzyn, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki

Gminnej w Żyrzynie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej za okres pierwszego półrocza roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art.

266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.

U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) - Rada Gminy Żyrzyn, działając na wniosek

Wójta uchwala, co następuje:

§ 1

1.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku

budżetowego powinna obejmować część tabelaryczną i część opisową. Części

te należy przedstawić w formie załącznika w szczegółowości nie mniejszej niż

w uchwale budżetowej, w układzie:

1)plan na dzień 30 czerwca roku budżetowego,

2)wykonanie na dzień 30 czerwca roku budżetowego.

2.Część opisowa winna zawierać informacje w zakresie:

1)wykonania planowanych dochodów budżetu gminy z podziałem na dochody

bieżące i majątkowe z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia, z podziałem

na zadania,

2)wykonania planowanych wydatków budżetu gminy w poszczególnych

działach i rozdziałach, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe,

3)wykonanie przychodów i rozchodów gminy.

§ 2

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o

przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały w

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żyrzyn, powinna obejmować

część tabelaryczną zawierającą:

1)kształtowanie się zadłużenia gminy na 30 czerwca danego roku, z

uwzględnieniem wykonania przychodów i rozchodów,



2)kształtowanie się dochodów gminy na 30 czerwca danego roku z podziałem

na dochody bieżące, z uwzględnieniem dochodów z tytułu udziału we

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochodów

z podatku od nieruchomości, dochodów z subwencji ogólnej oraz dochodów

majątkowych, z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku,

3)kształtowanie się wydatków gminy na 30 czerwca danego roku z podziałem

na wydatki bieżące z uwzględnieniem wydatków na obsługę długu, wydatków

związanych z funkcjonowaniem organów, oraz na realizację przedsięwzięć,

oraz wydatki majątkowe z uwzględnieniem realizowanych przedsięwzięć.

§ 3

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Gminnej oraz

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze roku

budżetowego powinna obejmować dla każdej jednostki odrębnie część opisową

zawierającą wykonanie planu finansowego, w szczegółowości nie mniejszej niż

w planach finansowych wraz z wyszczególnieniem stanu należności i

zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


