
UCHWAŁA NR 47/XI/11
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia    23 września  2011 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy 
Wleń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o 

przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 z późniejszymi zmianami)  oraz art. 266 ust. 2 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r.  Nr 157, poz.  1240  z 
późniejszymi zmianami)

Rada Miasta i Gminy Wleń  uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwała  określa  zakres  i  formę  informacji,  które  Burmistrz  przedkłada  Radzie  Miasta  i 
Gminy w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku o:
1) przebiegu wykonania budżetu gminy Wleń za pierwsze półrocze roku budżetowego,
2)  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej,  w  tym  o  przebiegu  realizacji 
przedsięwzięć  ujętych  w  załączniku  do  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej,
3) przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury,
4)   przebiegu  wykonania  planu  finansowego  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki 
zdrowotnej.

§ 2
Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  gminy  Wleń  za  pierwsze  półrocze  powinna 
obejmować:
1) zestawienia tabelaryczne:
-  wykonanie  planu  dochodów  i  wydatków,  sporządzone  w  szczególności  dział,  rozdział, 
paragraf w układzie:
a) plan po zmianach,
b) wykonanie,
c) stopień realizacji dochodów i wydatków,
- realizacja zadań inwestycyjnych,
-  wykonanie  planu  przychodów  i  kosztów zakładu  budżetowego  oraz  planu  dochodów  i 
wydatków wydzielonych rachunków dochodów,
- wykorzystanie środków w ramach Funduszu Sołeckiego,
2) część opisową, w której omówieniu podlegają:
- zmiany w planie budżetu dokonane przez Radę Miasta i Gminy oraz Burmistrza Miasta i 
Gminy w okresie pierwszego półrocza,
-  wykonanie  dochodów  i  wydatków  budżetu  z  wyodrębnieniem  dochodów  i  wydatków 
bieżących i majątkowych oraz uzasadnienie pozycji, w których wskaźnik znacząco odbiega 
od wskaźnika upływu czasu,
- wykonanie przychodów i rozchodów budżetu,
- stan zadłużenia, zobowiązań i należności.



§ 3
Informacja  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej  powinna  zawierać  w 
szczególności informację o:
1) wyniku budżetu,
2) wielkości zadłużenia,
3)  kształtowaniu  się  relacji  łącznej  kwoty  spłaty  kredytów,  pożyczek,  spłat  kwot 
wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem,
4)  stopień  realizacji  przedsięwzięć  objętych  wieloletnią  prognozą  finansową i  omówienie 
ewentualnych odchyleń.

§ 4
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze powinna obejmować:
1)  część  tabelaryczną  zawierającą  zestawienie  wykonania  planu finansowego  instytucji  w 
szczegółowości  dział,  rozdział,  paragraf  wraz  z  wyszczególnieniem  stanu  należności  i 
zobowiązań, w tym wymagalnych,
2) część opisową zawierającą omówienie stopnia realizacji planów finansowych instytucji z 
uwzględnieniem przyczyn istotnych odchyleń od planu i skutków mogących mieć wpływ na 
wykonanie planu rocznego.
3)  część  opisową  informującą  o  zakresie  świadczonych  usług,  przebiegu  zrealizowanych 
imprez kulturalnych, stanie zatrudnienia i  funkcjonowaniu placówek na terenie gminy.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


