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UCHWAŁA NR VIII/41/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Międzylesie za 
pierwsze półrocze 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 19990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 
poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala co następuje : 

§ 1. 1. Ustala się zakres informacji o wykonaniu budżetu w formie tabelarycznej i opisowej w szczegółowości 
: 

1) wykonanie planu dochodów sporządza się w szczegółowości do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej 
z omówieniem źródeł dochodów, 

2) wykonanie planu wydatków sporządza się w szczegółowości do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej 
z omówieniem poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, 

3) wykonanie planu wydatków majątkowych przedstawia się z wyodrębnieniem poszczególnych zadań wskazując 
nazwę zadania, dział, rozdział klasyfikacji budżetowej oraz źródła finansowania, 

4) wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 

5) wykonanie planu udzielonych dotacji, 

6) wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych, 

7) wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań 
związanych z ochronę środowiska., 

8) .w zakresie przychodów i rozchodów – omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań 
z tytułu pożyczek i kredytów, 

9) wykaz jednostek budżetowych ,w których utworzono wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi 
finansowanych oraz wykonanie planu dochodów i wydatków tych rachunków. 

10) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz informacja o działaniach windykacyjnych w stosunku 
do dłużników. 

2. Część opisowa winna zawierać wyjaśnienie przyczyn rozbieżności między kwotami planowanych 
a wykonanych dochodów i wydatków. 

§ 2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje : 

1) dane o zaciągniętych zobowiązaniach i łącznej kwocie długu, 

2) zestawienie tabelaryczne realizowanych przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich. 

§ 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu budżetowego i samorządowych instytucji 
kultury powinna uwzględniać : 

1) stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu, 

2) zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie, 

3) zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie, 

4) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych z podaniem przyczyn ich powstania, 

5) ) wykaz zaległości oraz podjęte działania w zakresie ich ściągania. 

§ 4. Traci moc Uchwała nr XLI/262/06 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 19 września 2006 r. w sprawie 
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego samorządowych 
instytucji kultury za pierwsze półrocze. 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


