
UCHWAŁA Nr K/43/11 
RADY GMINY ADAMÓW 
z dnia 14 czerwca 2011 roku 

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu 
wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. Nr 142, z 200 lr . 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 Gminy 
Adamów uchwala, co następuje ; 

§1 

Wójt Gminy w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej pisemną informację : 

1. o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze , która obejmuje: 
a) zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów i wydatków w szczegółowości nie 
mniejszej niż w uchwale budżetowej z określeniem kwotowym i procentowym, 
b) część opisowa, która powinna zawierać omówione : 

- wykonania planu dochodów według źródeł ich pochodzenia oraz planu wydatków, 
ewentualnych odchyleń i trudności w realizacji planu, 

- wykorzystania dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami, a także powierzonych, 

- stopnia realizacji i zaawansowania planowanych zadań inwestycyjnych , 
- wykonania zadań w ramach funduszu sołeckiego, 
- osiągniętego wyniku finansowego oraz przeznaczenie nadwyżki oraz sposób sfinansowania 

deficytu, 
- wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu, 
- udzielonych z budżetu Gminy dotacji, 
- plan i wykonanie dochodów rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi 

sfinansowanych 
- stanu należności budżetowych na dzień 30 czerwca , w tym należności wymagalnych oraz 

podjęte działania w celu windykacji należności Gminy, 
- stanu zobowiazań na 30 czerwca, w tym zobowiązań wymagalnych, z wyszczególnieniem 

tytułów i przyczyn ich powstawania, 

2. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze , która obejmuje : 
a) zestawienie tabelaryczne prognozy kwoty długu, 
b) część opisową obejmującą: 

- wynik wykonania budżetu, 
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, 
- kwotę długu oraz relacje, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, a także sposób sfinansowania długu, 
c) przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej. 



3. o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze , która obejmuje : 
a) stan środków pieniężnych na początek roku i na dzień 30 czerwca danego roku, 
b) zestawienie tabelaryczne z wykonania planu przychodów z wyszczególnieniem dotacji oraz 
innych przychodów finansowych z określeniem kwotowym i procentowym , 
c) zestawienie tabelaryczne z wykonania planu kosztów rodzajowych , z określeniem kwotowym i 
procentowym, 
d) część opisową, która powinna zawierać omówienie realizacji zadań oraz wyników finansowych 
jednostki, odchyleń od realizacji planu finansowego , wydatków majątkowych , wykorzystanie 
dotacji otrzymanej z budżetu Gminy, omówienie stanu należności i zobowiązań wymagalnych z 
wyszczególnieniem tytułów i przyczyn ich powstawania. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


