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UCHWAŁA NR X/81/11
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pińczów, 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz 

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Pińczowie uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pińczów, informacji 
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu 
wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego. 

§ 2. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pińczów za pierwsze półrocze roku budżetowego, 
powinna przedstawiać następujące dane: 

1) część tabelaryczną zawierającą: 

- Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy – w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. 

- Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy – w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. 

- Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu – w szczegółowości nie mniejsze niż w uchwale 
budżetowej. 

- Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym – 
w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. 

- Plan i wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – w szczegółowości nie mniejsze niż 
w uchwale budżetowej. 

- Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – w szczegółowości nie mniej niż w uchwale budżetowej. 

- Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych. 

- Planowane i udzielone z budżetu gminy dotacje – w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. 

- Plan i wykonanie zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego. 

- Plan i wykonanie środków pochodzących z Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie. 

2) część objaśniająca zawierająca informacje o: 

- zmianach w budżecie w okresie objętym informacją; 

- stopniu realizacji dochodów budżetowych; 

- stopniu realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy; 

- stanie należności oraz zobowiązań ze wskazaniem zobowiązań wymagalnych; 

- zaciągniętych pożyczkach i kredytach oraz udzielonych poręczeniach; 

- nadwyżce/deficycie na dzień 30 czerwca roku budżetowego. 

2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 
przedsięwzięć, powinna zawierać: 

1) realizację dochodów z uwzględnieniem grup wskazanych w wieloletniej prognozie finansowej: 
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2) realizację wydatków z uwzględnieniem grup wskazanych w wieloletniej prognozie finansowej; 

3) finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w roku budżetowym; 

4) omówienie stanu zadłużenia Gminy Pińczów; 

5) omówienie realizacji przedsięwzięć Gminy Pińczów ; 

6) objaśnienia dotyczące kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pińczów. 

3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego, powinna przedstawiać następujące 
dane: 

1) część tabelaryczną zawierającą: 

- plan i wykonanie przychodów jednostki, ze wskazaniem źródła przychodów, 

- plan i wykonanie kosztów w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym. 

2) część objaśniającą dotyczącą danych wymienionych w pkt 1, uwzględniającą w szczególności stan należności 
oraz zobowiązań, w tym wymagalnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pińczowie 

Jan Radkiewicz
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Uzasadnienie

Na podstawie artykułu 266 ust. 2 w nawiązaniu do ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póżniejszymi zmianami) Rada Miejska jako organ stanowiący określa 
w drodze uchwały zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pińczów, informacji 
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu 
wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej za pierwsze półrocze. 


