Uchwała Nr XII/70/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji półrocznej o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Brzesko, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada
Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:
§ 1.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze winna zawierać:
1) zestawienie tabelaryczne obejmujące dane w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale
budżetowej według stanu na dzień 30 czerwca roku budżetowego w zakresie:
a) planu (po zmianach) i wykonania dochodów budżetu, w tym dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych w drodze
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
b) planu (po zmianach) i wykonania wydatków budżetu, w tym wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych w drodze
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
c) planu (po zmianach) i wykonania wydatków majątkowych,
d) planu ( po zmianach) i wykonania przychodów i rozchodów,
e) planu (po zmianach) i wykonania dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania
Narkomanii,
f) planu (po zmianach) i wykonania dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków na realizację zadań zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska,
g) wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów
publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
2) część opisową zawierającą informacje: o ogólnej realizacji dochodów, w tym
występujących zagrożeniach w realizacji planowanych dochodów, o ogólnej realizacji
wydatków, istotnych zdarzeniach i procesach mających wpływ na przebieg wykonania
budżetu, poziomie realizacji zadań inwestycyjnych, o pozyskanych środkach unijnych.
§ 2.
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu
realizacji zawartych w niej przedsięwzięć winna zawierać w szczególności:

1) objaśnienia w formie zwięzłego opisu realizacji kształtowania się wieloletniej prognozy
finansowej,
2) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - w formie zbiorczego zestawienia
tabelarycznego następujących grup przedsięwzięć:
a) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych - z podziałem na bieżące i majątkowe,
b) umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych,
c) wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
§ 3.
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze winna
zawierać:
1) zestawienie tabelaryczne obejmujące dane według stanu na dzień 30 czerwca roku
budżetowego w zakresie:
a) planu i wykonania przychodów i kosztów,
b) stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;
2) część opisową zawierającą: informację o źródłach przychodów i poniesionych kosztach,
w tym kosztach wynagrodzeń wraz z pochodnymi i bieżącej działalności oraz opis
merytoryczny wykonywanych zadań.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

