Uchwala Nr XXXVII/200/10
Rady Gminy Kowiesy

z dnia 3 sierpnia 201O r.
w sprawie określen i a zakresu i formy informacji o p rzebiegu wykonania budżetu Gminy
Kowiesy oraz określenia informacji o pr.tebiegu wykonania planu finansowego samorLądowej
instytucji kultury za półrocze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca l 990r. o

samorządzie

gminnym (tekst
j ednol ity z 2001r. •Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dn ia 27 sierpnia
2009r.o fi nansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. I. Ustala się szczegófowość informacji o wykonan iu budżetu za pierwsze półrocze, która

obejmuje:

l) część wstępną, która zawiera ogólne dane dotyczące wykonania budżetu za pierwsze półrocze,
2) opis realizacj i dochodów budżetu vvraz z częścią tabelaryczną sporządzoną w szczegółowości nie
mniej szej niż w uchwale budżetowej,
3) opis realizacj i wydatków budżetu wraz z c.1;ęścią tabelaryczną sporządzoną w szczegółowości nie
mniejszej niż w uchwale budżetowej ,
4) zestawieąi e tabelaryczne otrzymanych dotacj i celowych i wydatków nimi pok.rytych
przeznaczonych na realizacj ę zadal'1 z zakresu administracji rządowej,
5) informację o realizacj i przychodów i rozchodów budżetu,
6) informację o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
7) zestawienie tabelaryczne realizowanych zadań inwestycyj nych,
8) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w ait. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Ustala się szczegółowość informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za pierwsze półrocze, które obej muje :
I) zestawienie tabelaryczne przychodów

według

ważniejszych

źródeł

samorządowych '

ich pochodzenia z

wys;:czególnien iem dotacji .1; budżetu gminy,
2) zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie v1ynagrodze1i wraz
pochodnymi, koszty bieżącej działalności wraz z krótką charakterystyką wykonywanych zadań,
3) informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

z

§ 2. Zapisy § 1 ust. I pkt 8 mają zastosowanie po raz pierwszy do informacji za pierwsze półrocze
20 I Ir.

§ 3. Traci moc uchwala Nr XXXVIIl/190/06 Rady Gm iny Kowiesy z dnia 27 czerwca 2006r. w
sprawie ustalenia ✓.:akresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu oraz o
wykonaniu planu finansowego
§ 4. Wykonanie

uchwały

samorządowej

instytucj i kultury.

powierza s ię Wójtowi Gm iny.

§ 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem

podjęcia.
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