
  
 

Uchwała Nr VII/43/2011 
Rady Miejskiej Wielichowa 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy, informacji o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu 
wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze danego 
roku budżetowego 

 
                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 266 
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 
późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wielichowa uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia każdego roku budżetowego informację o:  

1. przebiegu wykonania budżetu gminy Wielichowo za I półrocze,  
2. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 
3. przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze. 

 
§ 2 

 
1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielichowo za I półrocze danego roku 

budżetowego sporządza się w formie pisemnej, która  zawiera część tabelaryczną i opisową  
2. W części tabelarycznej wykazuje się plan i wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca danego 

roku: 
1) dochodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem 

stopnia ich wykonania. 
2) wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem 

stopnia ich wykonania. 
3) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają 

przekazaniu do budżetu państwa oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie z uwzględnieniem 
stopnia ich wykonania. 

4) przychodów i rozchodów budżetu oraz źródła pokrycia planowanego i wykonanego deficytu 
budżetu. 

5) dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem dotacji 
przedmiotowych, podmiotowych i celowych w podziale na: 
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 

6) wydatków majątkowych z uwzględnieniem stopnia ich wykonania. 
7) wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej z uwzględnieniem stopnia ich wykonania. 
8) wydatków jednostek pomocniczych gminy.  
9) planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego. 
10) wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem jednostek 

budżetowych, w których funkcjonują wydzielone rachunki dochodów.  
11)  dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska 

i gospodarkę wodną 



  
 

3. Część opisowa stanowiąca ocenę przebiegu realizacji budżetu winna zawierać informację o: 
1) Stanie realizacji poszczególnych źródeł dochodów, stanu rozbieżności w wykonaniu tych 

dochodów oraz ich przyczyny, podejmowane działania celem ściągnięcia należności. 
2) Skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń 

podatków oraz stanie zaległości w podatkach i opłatach lokalnych. 
3) Stopniu realizacji wydatków budżetowych z omówieniem poszczególnych wydatków w 

danym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących w 
szczególności:  

a) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  
b) wydatków na obsługę długu budżetu gminy,  
c) wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą 

umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, 
d) udzielonych dotacji z budżetu gminy,  
e) udzielonych pomocy finansowych i rzeczowych innym jednostkom samorządu 

terytorialnego,  
f) przyjętych do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,  
g) wydatków określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych.  
h) wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną realizowanych z dochodów z 

opłat i kar pieniężnych 
W zakresie wydatków majątkowych z podaniem nazwy zadania, nazwy programu, nazwy 
projektu oraz stopnia ich realizacji.  
W przypadku wystąpienia rozbieżności w wykonaniu wydatków, należy omówić przyczyny 
odchyleń wykonania od planu. Jeżeli w jednostce wystąpią zobowiązania wymagalne to 
należy przedstawić, z jakiego tytułu. 

4) Stopniu realizacji planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego. Omówienie źródła 
przychodów w tym dotacji z budżetu gminy, rozbieżności oraz ich przyczyny w wykonaniu, 
w zakresie wydatków omówienie wydatków według rodzaju prowadzonej działalności 
łącznie z dotacjami z budżetu gminy, stanem należności i zobowiązań.  

5) Stopniu realizacji planu dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów.  
Omówię źródła dochodów i wydatki nimi finansowane oraz jednostki, przy których 
funkcjonują te rachunki.  

 
§ 3 

 
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej winna zawierać w szczególności: 

1. Przedstawienie w formie tabelarycznej kwoty planowanych i wykonanych na 30 czerwca 
roku budżetowego następujących pozycji wieloletniej prognozy finansowej:  

1) dochody bieżące  
2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku  
3) wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia 
4) wydatki majątkowe 
5) wynik wykonania budżetu 
6) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego 

do zaciągnięcia 
2. Objaśnienie występujących odchyleń od planowanych wielkości oraz ewentualne skutki na 

lata objęte prognozą 
3. Kształtowanie się długu w okresie objętych prognozą oraz relacji spłaty długu do dochodów 

ogółem i sposób sfinansowania spłaty długu. 
4. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej  
 



  
 

§ 4 
 

1. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury – 
Centrum Kultury w Wielichowie za I półrocze danego roku sporządza się w ujęciu 
tabelarycznym i opisowym.  

2. W części tabelarycznej wykazuje się plan i wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca danego 
roku:  
1) przychody z prowadzonej działalności, 
2) dotacje otrzymane z budżetu samorządu, 
3) koszty, w tym: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań, 
c) zakup towarów i usług, 

4) środki na wydatki majątkowe, 
5) stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych na początek roku i dzień 30 czerwca 

danego roku, 
6) stan środków pieniężnych na początek roku i dzień 30 czerwca danego roku.  

3. W części opisowej wykazuje się: 
1) opis ważniejszych źródeł przychodów z podaniem  przyczyn znacznych odchyleń 

wykonania od planu, 
2) opis ważniejszych rodzajów kosztów w tym stopnia realizacji inwestycji z podaniem 

przyczyn znacznych odchyleń wykonania od planu, 
3) przedstawienie ogólnej sytuacji finansowej jednostki z podaniem ewentualnych zagrożeń do 

jej gospodarki finansowej.  
§ 5 

 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 
 

 
§ 6 

 
Traci moc uchwała nr XXXVI/243/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w 
sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy oraz informacji 
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze danego 
roku budżetowego 
 
 

§ 7 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Stanisław Marciniak 



  
 

 
 
 

Uzasadnienie 
 

do Uchwały nr VII/43/2011  Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie 
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy, informacji o 
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu 
finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego.  
 
 
Zgodnie z  art. 266 ust.2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 
poz. 1240 z późniejszymi zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,  informacji o 
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o 
których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
samorządowych instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego.  
Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządza się po raz pierwszy za I 
półrocze 2011r. 
Proponowane zakresy i formy informacji uważam za wystarczające gdyż zawierają najistotniejsze 
pozycje (z uwzględnieniem stopnia realizacji) z punktu widzenia realizacji zadań gminy.  
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej Uchwały uznaje się za zasadne. 
 


