Uchwała nr XLI/426/10
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji dotyczących przebiegu wykonania
budŜetu Gminy Miejskiej Kościan za pierwsze półrocze danego roku budŜetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
Rada Miejska Kościana uchwala, co następuje:

§ 1. Burmistrz Miasta Kościana przedstawia w formie pisemnej do dnia 31 sierpnia
Radzie Miejskiej Kościana oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o:
1)

przebiegu wykonania budŜetu Gminy Miejskiej Kościana za pierwsze półrocze danego
roku budŜetowego;

2)

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji:
a) wieloletnich programów, projektów lub zadań, w tym związanych z programami

finansowymi z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
b) umów, których realizacja w roku budŜetowym i w latach następnych jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza
rok budŜetowy;
c) gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę;
3)

przebiegu
za

wykonania

pierwsze

półrocze,

planu

finansowego

uwzględniając

w

samorządowych

osób

prawnych

szczególności

stan

naleŜności
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§ 2. 1. Informację o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Miejskiej za pierwsze
półrocze przedstawia się w formie opisowej i tabelarycznej w pełnej szczegółowości
klasyfikacji budŜetowej.

2. Część tabelaryczna zawiera plan i wykonanie według stanu na dzień 30 czerwca
danego roku:
1)

dochodów i wydatków;

2)

dotacji udzielonych z budŜetu Gminy Miejskiej Kościana z wyszczególnieniem
podmiotów, które je otrzymały i na jakie zadania, oraz w podziale na dotacje
podmiotowe, przedmiotowe i celowe;

3)

dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych
na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

4)

dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych Gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budŜetu państwa;

5)

wydatków majątkowych;

6)

wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej;

7)

dochodów i wydatków z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych
oraz wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii;

8)

zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarką wodna i ochroną
środowiska;

9)

przychodów i rozchodów budŜetu;

10) przychodów i wydatków zakładów budŜetowych;
11) wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem
jednostek budŜetowych, w których funkcjonują wydzielone rachunki dochodów.
3. W części opisowej wykazuje się:
1)

opis źródeł dochodów, w tym dochodów własnych, subwencji i dotacji z podaniem
przyczyn odchyleń wykonania od planu;

2)

opis rodzajów wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń, dotacji udzielonych z budŜetu, wydatków majątkowych z podaniem
przyczyn odchyleń od planu;

3)

dane dotyczące zadłuŜenia;

4)

dane zobowiązań wymagalnych;

5)

stopień realizacji inwestycji w tym finansowanych ze środków unijnych;

6)

dane o realizacji przychodów i wydatków samorządowych zakładów budŜetowych
oraz naleŜności i zobowiązań w tym wymagalnych.

§ 3. 1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawiera
dane o:
1)

dochodach i wydatkach bieŜących budŜetu;

2)

dochodach i wydatkach majątkowych;

3)

wyniku budŜetu;

4)

przeznaczeniu nadwyŜki albo sposobie sfinansowania deficytu;

5)

przychodach i rozchodach budŜetu, kwocie długu;

6)

wielkości zadłuŜenia i kształtowania się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, poŜyczek
oraz wykupu papierów wartościowych;

7)

spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem.
2. Informacja ta obejmować musi równieŜ sprawozdanie o przebiegu realizacji

przedsięwzięć określonych w załącznikach do wieloletniej prognozy finansowej.

§ 4. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób
prawnych za pierwsze półrocze sporządza się
w szczegółowości

w formie tabelarycznej i opisowej,

nie mniejszej niŜ w planach finansowych, z wyszczególnieniem

wykonania procentowego w stosunku do planu oraz stanu środków pienięŜnych naleŜności
i zobowiązań w tym wymagalnych z omówieniem odchyleń.

§ 5. Informację, o której mowa w § 3, sporządza się po raz pierwszy w roku 2011.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLIV/509/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 czerwca
2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu miasta
Kościana za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego niektórych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Ruszkiewicz

