
ffi; r .,lr, GMINY
,'"'Caarnej

p*w. ŁanErr' Uchwała Nr XLV/431/20L0
Rady Gminy w Czarnej

z dnia 23 lipca 2010 roku

w- sprawie: określenia zakresu i fon1y informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy,kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ćraz przebi.gu"*ytórru*iu pturro* n'unro*y.r,
samorządo!\ych instytucji kultury zapiervvsze póirocze durr-go roku budżetowego.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia g marca
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. L59I ze zm.) oraz art. 266 ust.2
3k1 o finarrsach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 ze zm. )Rada Gminy w Czarnej uchwala, co następuje:

s l' 1' Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna zaI połrocze danego rokubud-żetowego sporządza się formie p1semnej, ktoru zawiera częśó hbi;;y;;;;i opisową. 
Q

2' W części tabelarycznej v,rykazuje się pian i wykonanie wg stanu na dziei:ó czerwca danego
roku:

1) dochodów i wydatków budzetu według dziaŁów,'r'ozdziałów i paragrafów klasyfikacji
_ budzetowej z.podaniem stopnia rcalizacji_w danym dziale i rczdzialć,
2) przychodów i rozchodów budżetu,
3) dotac.|i udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialn ego zwyodrębnieniem dotacjipodmiotowych, przedmiotowych i celowych w podziaie na:

?) dotacje dlajednostek sektora finansów publicznych,
b) dotacj e dla j ednostek spoza sektora fininsów publicznych,

4) wydatków majątkowych według poszczegóInychzidańprzyjętych do rcalizacji w tym:a) wydatków na- programy i projekty'1ealizowan 
'ó siódr.ow pochodzących i brdz"t,

Unii Europejskiej,
3. W części opisowej wykazuje się:

1) opis wtzniejszych źrodeł dochodów, w tym dochodów własnych, subwencji i d'otacji z
-. 

podaniem przyczynznacznych odchyleń wykonania od planu'
2) opis wtzniejszy-ch rodzajów wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń, dotacji udzielonych zbudzetu, wydatków majątkówych z podanie m przyczyn
znacznych odchyleń wykonania od planu,

3) dane dotyczące zadłużetia Gminy,
4) dane dotyczące należności i zobowięań, w tym wymagalnych Gminy,

$ 2.1- Informacja o ksŻałtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej winna zawierać w
szczególności informację o wyniku budżetu' wiekości zidłuzenia. kształńwania się relacji łącznej
kwoty spłaty kredyów, poĘczek oraz wykupu papierów wartościowych, spłat t *oi wynitającyń
zudzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem.
2.Informacj a zawiera także sprawozdanie o pr'eŁiegu realizacji przedsięwzięć określonych w
zał ącznlkach do wi el o l etni ej pro gnozy fi nans o wej .)

.s 
3.t. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych

(gminne instfiucje kultury) zaI półrocze danego roku sporządza się w ujęciu tabe|arycznym i
opisowym.

1990 r. o samorządzie gminnym
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009



2'W częsci tabelarycznej wykazuje się plan i wykonanie wg stanu na dzien 30 czetwca danego
roku:

l) przychody z prowadzonej działalnoŚci'
2) dotacj e otrzymane z budzetu samorządu,
3) koszty, w tym:

a) wynagrodzeniai składki od nich taliczane,
4) środki na wydatki majątkowe,
5) stan należności.i zobowiązanw tym wymagalnych na dzień3} czervvcadanego roku,6) stan środków pieniężnych na dzien3} czeŃcadanego roku.

3.W częŚci opisowej wykazuje się:
1 ) opi s wazniej szy ch źt ó dęŁ przychodów z podaniem

od planu,
2)opis wazniejszych rodzajów kosztów w tym stopnia

przyczyn znacznych odchyleń wykonania od planu,

przy czyfl znaczny ch odchyleń wykonani a

realizacji inwestycji z podaniem

$ 4. Informację 
' o której mowa w $ 2 sporządzasię po ruz pierwszy w roku 2011.

$ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/347:2006 Rady Gminy w Czamej z dnia 11 sierpnia 2006roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu .iroyko.runia budzótu gminy
Czarna oraz przebiegu wykonania planów fina.'so*yci' gń*y"h"instytucji k rlt,rry 'u oLes 

'I

półtocza.

$ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

$ 7. UchwaŁawchodzi w życie z dniem podjęc1ą.


