
Uchwała Nr 261/2010 

Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia   30 czerwca 2010 roku 

w sprawie:  zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy i Miasta 
Jastrowie za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej 
instytucji kultury za pierwsze półrocze 

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 157poz. 1240)  

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

§ 1. Burmistrz Gminy i  Miasta Jastrowie przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia Radzie 
Miejskiej w Jastrowiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o:  

1) przebiegu wykonania budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie za  pierwsze półrocze;  
2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych;  

3) przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za pierwsze 
półrocze. 

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie za pierwsze  
półrocze  obejmuje: 
1) Część tabelaryczną zawierającą: 

a) zestawienie wykonania dochodów i wydatków, w szczegółowości nie mniejszej niŜ w 
uchwale budŜetowej; 

b) zestawienie realizacji wydatków majątkowych; 
c) zestawienie realizacji przychodów i wydatków zakładów budŜetowych; 
d) zestawienie przychodów i wydatków budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie. 

2) Część opisową zawierającą: 
a) omówienie stopnia realizacji dochodów i wydatków budŜetowych; 
b) omówienie przychodów i rozchodów budŜetowych; 
c) omówienie realizacji przychodów i wydatków zakładu budŜetowego; 
d) informację o stanie naleŜności i zobowiązań, w tym wymagalnych. 

  § 3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu 
realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych zawiera:  

1) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej określającą:  

     a) dochody i wydatki bieŜące budŜetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;  
b) dochody i wydatki majątkowe;  
c) wynik wykonania budŜetu;  
d) przeznaczenie nadwyŜki albo sposób sfinansowania deficytu;  



e) przychody i rozchody budŜetu, kwoty długu;  
f) ocenę relacji o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu;  
g) objaśnienia występujących odchyleń od planowanych wielkości w roku budŜetowym i 

ich ewentualnego wpływu na następne lata objęte prognozą finansową.  

2) Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.  

§ 4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 
pierwsze półrocze obejmuje:  

1) Część tabelaryczną zawierającą zestawienie zrealizowanych przychodów i kosztów w 
porównaniu do planu finansowego na dany rok budŜetowy wraz z wyszczególnieniem stanu 
naleŜności i zobowiązań w tym zobowiązań wymagalnych. 

2) Część opisową zawierającą omówienie stopnia realizacji planu finansowego instytucji, ze 
szczególnym uwzględnieniem odchyleń od planu. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 220/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 czerwca 2006 r. 
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy i 
Miasta Jastrowie oraz  przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 
I półrocze. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i  Miasta Jastrowie. 

§ 7. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia, z tym Ŝe § 1 pkt 2) oraz § 3 pkt 1)  lit a – e, g;  
pkt 2 mają zastosowanie od roku budŜetowego 2011, a § 3 pkt 1) lit f ma zastosowanie od 
roku budŜetowego 2014. 

 


