
UCHWALA NR VIII/ 45 /2007
Rady Gminy Brochów

z dnia 26.09.2007

w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu za I
pólrocze roku budzetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego jednostek zaliczanych do pod sektora samorzadowego.

Na podstawie art. 18 ust.2 pktA ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o
samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z
pózn. Zm.) oraz art.. 198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2005 r. nr 249 poz. 2104 z
pózn. zm.) Rada Gminy ustala co nastepuje:

§ 1

Informacje z wykonania budzetu sporzadza Wójt Gminy w szczególnosci nie
mniejszej niz w uchwale budzetowej.

§2

Informacja z wykonania budzetu sporzadzona przez Wójta Gminy moze
zawierac dane w formie opisowej, tabelarycznej lub tabelarycznej i opisowej.

§3

Informacja o przebiegu wykonania budzetu za I pólrocze powinna zwierac:

1. Plan i wykonanie dochodów, w nie mniejszej szczególowosci niz: dzial,
rozdzial i zródlo pochodzenia dochodów,

2. Informacje o wysokosciach i skutkach udzielonych ulg, umorzen,
odroczen oraz rozlozenia naleznosci na raty obliczonych za dany okres
sprawozdawczy,

3. Plan i wykonanie wydatków w nie mniejszej szczególowosci niz: dzial,
rozdzial i paragraf klasyfikacji z wyodrebnieniem:

a) Wydatków biezacych, w tym w szczególnosci:

- wynagrodzen pochodnych od wynagrodzen,

- dotacji,

-wydatków na obsluge dlugu jednostki,



- wydatków przypadajacych do splaty w danym roku budzetowym,
zgodnie z zawarta umowa z tytulu poreczen i gwarancji udzielonych przez
jednostke samorzadu terytorialnego,

b) Wydatków majatkowych,

4. Planowana i wykonana kwote deficytu lub nadwyzki budzetu,

5. Planowane i wykonane przychody i rozchody budzetu,

6. Plan i wykonanie przychodów wydatków funduszy celowych,

7. Realizacje wydatków zwiazanych z wieloletnimi programami
inwestycyjnymi,

8. Realizacje wydatków na programy i projekty realizowane ze srodków
pochodzacych z budzetu UE i innych srodków pochodzacych ze zródel
zagranicznych nie podlegajacych zwrotowi,

9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków zwiazanych z realizacja zadan z
zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych jednostce
ustawami,

10. Plan i wykonanie dochodów i wydatków zwiazanych z realizacja zadan
wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumien miedzy
jednostkami jst,

11. Plan i wykonanie dotacji z budzetu jednostki,

12. Informacje o dochodach planowanych i wykonanych z tytulu wydawania
zezwolen na sprzedaz napojów alkoholowych i o wydatkach planowanych i
wykonanych na realizacje zadan okreslonych w programie profilaktyki i
rozwiazywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii,

13. Wyjasnienie rozbieznosci miedzy planem a faktyczna realizacja dochodów
ze wskazaniem ich przyczyn.

§4

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek
wymienionych wart. 4 ust 1 pkt. 7,8 i 12, który w finansach publicznych
zaliczanych do podsektora samorzadowego sporzadza sie w formie opisowej i
tabelarycznej ze szczególnym uwzglednieniem stanu naleznosci w tym
wymagalnych w szczególnosci nie mniejszej niz w planie finansowym.



§5

Ustala sie ,ze informacje o przebiegu wykonania budzetu jst oraz inform
o przebiegu wykonania planu finansowego samorzadowych instytucji kl
Wójt Gminy przedstawia Radzie gminy i Regionalnej Izbie Obrachunko\\
terminie do 31.08. kazdego roku budzetowego.

§6

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy.

§7

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Przewodniczacy Rady Gminy Brochów

r


