Uchwała Nr LXVII/328/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 22 września 2009 roku

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego

Na podstawie:
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)


Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1.
 Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego, informacje z przebiegu wykonania za I półrocze roku finansowego instytucji kultury w terminie do dnia 31 sierpnia .
§ 2.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze powinna zawierać część opisową oraz tabelaryczną. Część opisowa obejmuje:
a/ omówienie realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów budżetu,
b/ omówienie osiągniętego wyniku wykonania budżetu,
c/ przedstawienie planu i wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego,
d/ przedstawienie zobowiązań gminy stanowiących dług publiczny,
e/ przedstawienie realizacji wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,
f/ omówienie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa jak również poniesionych wydatków,
g/ omówienie realizacji zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
h/ omówienie wydatków środków w formie dotacji z budżetu w szczególności, jakim podmiotom zostały przekazane, na jaki cel i w jakiej wysokości.

Część tabelaryczna obejmuje :
1/ zestawienie dochodów budżetowych według źródeł, uwzględniając plan po zmianach, wykonanie oraz procentowy wskaźnik wykonania poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do planu, 
2/ zestawienie wydatków budżetowych w podziale na działy w tym :
a/ wydatki bieżące w szczególności :
- wydatki jednostek budżetowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na obsługę długu jednostki,
- dotacje na zadania bieżące,
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji,
b/ wydatki majątkowe
uwzględniając wielkości poszczególnych wydatków plan po zmianach, wykonanie oraz procentowy wskaźnik wykonania poszczególnych wydatków.

§ 3.
 Zakres informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze powinien zawierać:
1/ zestawienie wykonania przychodów i kosztów w odniesieniu do planu,
2/ stan należności i zobowiązań, w tym również wymagalnych,
3/ część opisową obejmującą objaśnienia do powyższych zestawień.
W przypadku odchyleń w zaawansowaniu realizacji zadań należy przedstawić komentarz wyjaśniający ich przyczynę oraz informację na temat ewentualnych zagrożeń w realizacji poszczególnych zadań.

§ 4.
Traci moc uchwałą Nr XL/185/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego.
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
 Jan Nowicki




























Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Pacanów
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania
budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego



Art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) mówi, że do kompetencji Rady Gminy należy „ stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami”.
Projekt uchwały uwzględnia zmiany wprowadzone Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 266 ust. 2, który stanowi „ zakres i formę informacji, o których mowa w ust 1 , określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego”.
 Ze względu na powyższe istnieje potrzeba podjęcia przez Radę Gminy stosownej uchwały.

