
                                             UCHWAŁA NR  XII / 66 /11                                     

Rady Miejskiej w Ko źminie Wielkopolskim 

z dnia 26 sierpnia 2011 roku 

 

w sprawie okre ślenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykona nia 

bud Ŝetu Gminy Ko źmin Wielkopolski za pierwsze półrocze, informacji o  

kształtowaniu si ę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ko źmin 

Wielkopolski oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorz ądowych instytucji kultury za pierwsze półrocze. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                   

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591                    

ze zmianami) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Ustala się szczegółowość informacji o wykonaniu budŜetu za I półrocze, która 

obejmuje: 

1. opis realizacji dochodów i wydatków budŜetu wraz z częścią tabelaryczną 

sporządzoną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŜetowej                           

z uwzględnieniem procentowego ich wykonania, 

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 

3. zestawienie tabelaryczne otrzymanych dochodów i wydatków nimi pokrytych 

przeznaczonych na realizację zadań realizowanych na podstawie umów        

lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 

4. plan i wykonanie przychodów i rozchodów budŜetu, 

5. plan i wykonanie limitów zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów                 

i poŜyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, 

6. realizację wydatków majątkowych oraz wysokość wydatków majątkowych, 

7. zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów majątkowych, 



8. zestawienie tabelaryczne udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów 

publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, 

9. stan zobowiązań, w tym wymagalnych, 

10. realizację dochodów i wydatków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaŜ 

napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych                 

w programie profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych, 

11. plan i wykonanie wydatków na programy finansowe realizowane z udziałem 

środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej. 

  

§ 2 

 

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje: 

1. tabelaryczne przedstawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na 

koniec pierwszego półrocza danego roku, 

2. tabelaryczne przedstawienie przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 

w/w ustawy z wykazaniem stopnia ich realizacji na koniec pierwszego 

półrocza danego roku. 

 

§ 3 

 

Ustala się szczegółowość informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze, która obejmuje: 

1. zestawienie tabelaryczne przychodów zawierających plan i wykonanie,            

w szczególności: 

1) stan środków na rachunkach na dzień 01.01.br, 

2) dotacje na wydatki bieŜące, 

3) dotacje na wydatki inwestycyjne, 

4) przychody własne ogółem, 

5) pozostałe przychody. 

2. zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie                         

w szczegółowości: 

1) wynagrodzenia i pochodne, 

2) zakup materiałów i energii, 

3) usługi obce, 



4) koszty remontowe, 

5) inwestycje, 

6) pozostałe. 

3. stan naleŜności i zobowiązań, w tym wymagalnych. 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. 

 

§ 5 

 

Traci moc uchwała Nr XL/ 270 /2010 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z nia 

30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania budŜetu Gminy Koźmin Wielkopolski za I półrocze roku budŜetowego oraz 

informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury. 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U Z A S A D N I E N I E 

 

 

       Konieczność przyjęcia nowej uchwały w sprawie procedury budŜetowej, w której 

określa się zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej, wynika ze zmiany ustawy o finansach publicznych. 


