
UCHWAŁA nr XXV/178/2013 
Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 
 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Janowice Wielkie za pierwsze półrocze 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonywania budżetu Gminy Janowice Wielkie za 
pierwsze półrocze: 

1. Informacja sporządzona jest w formie pisemnej; 
2. Informacja zawiera dane o przebiegu wykonania budżetu gminy Janowice Wielkie za pierwsze 

półrocze roku budżetowego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej; 
3. Informacja zawiera charakterystykę przebiegu wykonania budżetu tj.: 

 opis wykonania dochodów w poszczególnych działach budżetu; 

 opis wykonania wydatków w poszczególnych działach budżetu; 

 opis przychodów i rozchodów budżetu; 

 dane dotyczące stanu należności i zobowiązao, w tym wymagalnych. 
 

§ 2 
 
Określa się zakres i formę sporządzania informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej: 

1. Informacja sporządzona jest w formie pisemnej; 
2. Informacja zawiera dane w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięd; 
3. Informacja zawiera krótką charakterystykę poszczególnych wielkości ujętych w wieloletniej 

prognozie finansowej. 
§ 3 

 
Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji 

kultury za pierwsze półrocze: 
1. Informacja sporządzona jest w formie pisemnej; 
2. Informacja obejmuje dane liczbowe o wykonaniu ujętych w rocznych planach finansowych 

przychodów, kosztów, należności i zobowiązao , w tym wymagalnych; 
3. Informacja zawiera opis realizacji przychodów, kierunków wydatkowania środków finansowych, 

uzasadnienie powstałych należności i zobowiązao, w tym wymagalnych. 
 

§ 4 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
 
Zgodnie z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 
157, poz. 1240 ze zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa zakres i formę 
informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze oraz informacji 
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych osób prawnych (w tym instytucji kultury). 
 
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest spowodowane wymogiem dostosowania istniejącego zakresu i formy 
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze do przepisów ww. ustawy. 


