UCHWAŁA NR XLV/255/2006
Rady Gminy Frysztak
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.
Na podstawie art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§1
1. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do
31 sierpnia danego roku:
1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego
oraz
2) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej (art. 4 ust. 1 pkt
8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych), za I półrocze roku
budżetowego,
w formie tabelarycznej i opisowej oraz w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale
budżetowej, z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze będzie obejmowała:
1) plan i wykonanie dochodów w szczegółowości nie mniejszej niż: dział i źródło
pochodzenia dochodów
2) plan i wykonanie wydatków w szczegółowości nie mniejszej niż: dział, rozdział
klasyfikacji, z wyodrębnieniem:
a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- dotacji
- wydatków na obsługę długu gminy
- wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie
z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę
b) wydatków majątkowych
3) planowaną i wykonaną kwotę deficytu lub nadwyżki budżetu gminy,
4) planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy,
5) plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu
Komunalnego we Frysztaku oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej,
6) realizację wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi,
z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,
7) realizację wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 1 , 2 i 4, w części związanej z realizacją zadań gminy,
8) plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
9) plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego

10) plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy,
11) informację o wykorzystaniu upoważnień udzielonych dla Wójta Gminy przez Radę
Gminy,
12) dochody planowane i wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu.
§4
Traci moc uchwała nr XVII/135/2000 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 czerwca 2000 r.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela – zawartość informacji o przebiegu wykonania budżetu jst za I półrocze roku
budżetowego
Informacja
1

Co powinno znaleźć się w informacji
2
W przypadku realizacji poszczególnych źródeł

