
     Uchwała Nr  VII-69/11
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 26  maja 2011 roku

w sprawie  określenia  zakresu i  formy informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu 
Gminy Baborów,  kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu 
wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres I półrocza. 

              Na podstawie przepisu art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(tekst jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116,  
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173,  
poz.1218 oraz z 2008 r. 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz. 1241 oraz  
z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz przepisu art. 266 ust. 2  
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240;  zm.: z  2010r.  Nr 28,  
poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), 

Rada Miejska w Baborowie     u c h w a l a     co następuje :

§ 1.

Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baborów, 
kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej  oraz  przebiegu  wykonania  planu 
finansowego  gminnej  instytucji  kultury  za  okres  I  półrocza,  które  Burmistrz  Gminy 
Baborów  przedstawia  Radzie  Gminy  Baborów  i  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  w 
Opolu w terminie do 31 sierpnia.

§ 2.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za okres  I półrocza winna zawierać: 
1) dochody  i  przychody    oraz   wydatki  i  rozchody  budżetu  Gminy  Baborów 

sporządzone  w  ujęciu  tabelarycznym  w  szczegółowości  nie  mniejszej  jak  w 
uchwale budżetowej w następującym układzie:

a) plan po zmianach,
b) wykonanie,
c) % wykonania;

2) informację opisową do wykonania budżetu.

§ 3.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej należy przedstawić w 
formie tabelarycznej w zakresie określonym art..226 ustawy o finansach publicznych  wraz 
z  opisem stopnia realizacji przedsięwzięć wyszczególnionych w uchwale w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej.

 



 
§ 4.

1. Informacja  o  przebiegu  wykonania  planu  finansowego  samorządowej  instytucji 
kultury za I półrocze sporządzana jest w ujęciu tabelarycznym w szczegółowości 
nie mniejszej niż w planie finansowym.

2. Do informacji należy dołączyć stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań 
wymagalnych  oraz  informację  opisową   zawierającą  stopień  realizacji  planu 
finansowego

§ 5.

Zapisy § 4 mają zastosowanie po raz pierwszy do informacji sporządzanej za I półrocze 
2012r.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr XXXVI-267/10 Rady Miejskiej w Baborowie z 17 czerwca 2010r. 
w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baborów 
za  okres I półrocza.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 8.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie treści uchwały 
na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Baborowie.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.


