
UCHWAŁA  Nr XXXVIII/319/2006
RADY GMINY PRZYWIDZ

            z dnia 01 września 2006r. 

 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przywidz 
za pierwsze półrocze  oraz o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek samorządu 
terytorialnego podsektora samorządowego. 

na  podstawie  art.  18  ust.2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym 
( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm) w związku z art. 198 ust 2 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.)

RADA GMINY PRZYWIDZ
uchwala, co następuje:

§ 1.

Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację 
o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy  za  pierwsze  półrocze  oraz  informację  o  przebiegu 
wykonania za pierwsze półrocze planu finansowego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki 
zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

§2.

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminy Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka 
Publiczna przedstawiają Wójtowi Gminy informację o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 
planu finansowego, w terminie do dnia 31 lipca każdego roku.

2. Informacja, o której mowa w ust.1 w układzie tabelarycznym powinna zawierać:

- planowane i uzyskane przychody,
- planowane i poniesione koszty,
- stan środków obrotowych na początku roku,
- stan środków obrotowych na 30 czerwca,
- stan należności, w tym wymagalnych na 30 czerwca,
- stan zobowiązań, w tym wymaganych na 30 czerwca.

§3.

Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy  za  pierwsze  półrocze  roku  budżetowego 
w zestawieniu tabelarycznym powinna zawierać:

1.  Plan i wykonanie dochodów w nie mniejszej szczegółowości niż dział i źródło pochodzenia 
dochodów.
2.  Plan i wykonanie wydatków w nie mniejszej szczegółowości niż dział, rozdział klasyfikacji, 
z wyodrębnieniem:



a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- dotacji,
- wydatków na obsługę długu publicznego 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 funduszu celowego tj. 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 ustawy o finansach publicznych, 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 udzielonych z budżetu Gminy.

§ 4.

1.  Informacja  dotycząca  wykonania  dochodów  i  wydatków  budżetu  Gminy  powinna  również 
zawierać formę opisową, w której należy wyjaśnić różnice w wykonaniu dochodów i wydatków 
w  stopniu  odbiegającym  od  50%  planu.  Ponadto  część  opisowa  winna  zawierać  informację 
dotyczącą podjętych działań w zakresie windykacji podatków i opłat. 
2.  W  przypadku,  gdy  występują  zobowiązania  należy  określić,  czy  są  to  zobowiązania 
niewymagalne czy wymagalne oraz z jakiego tytułu.

§5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Przywidz NR 66/XI/99 z dnia 27 lipca 1999r. w sprawie zakresu 
i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.
 

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i polega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.



UZASADNIENIE

W związku  ze  zmianą  ustawy o  finansach  publicznych  z  dnia  30  czerwca  2005r.  o  finansach 
publicznych (Dz.  U.  z  2005r.  Nr 249,  poz.  2104 ze zmianami)  obowiązującą  od 01.01.2006 r. 
wystąpiła  konieczność  zmiany  obecnie  obowiązującej  uchwały  w  sprawie  zakresu  i  formy 
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.


