
UCHWAŁA  Nr XXXIV/217/10
Rady Gminy Murów

z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze 

półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie  art.  18 ust  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,  z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.  
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,  
Nr 40, poz. 230 ) art.  266 ust 2 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 ) Rada Gminy  Murów uchwala,  
co następuje:

§ 1
Ustala  się  zakres  i  formę  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy  Murów   
za   I  półrocze  roku  budżetowego  i  informacji  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy 
finansowej:

1) informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze sporządzana jest w formie 
pisemnej  i powinna zawierać zestawienia tabelaryczne z częścią opisową:

a) część  tabelaryczna  wykonanych  dochodów w układzie  działów klasyfikacji 
budżetowej powinna zawierać:

                        - plan po zmianach,
                        - wykonanie na dzień 30 czerwca,

 - % wykonania,
- krótką informacje opisową z wyszczególnieniem dochodów bieżących
 i majątkowych,

b)  część tabelaryczna wykonanych wydatków w układzie działów klasyfikacji 
       budżetowej powinna zawierać:

                        - plan po zmianach,
                        - wykonanie na dzień 30 czerwca,
                        - % wykonania,

- krótką informacje opisową z wyszczególnieniem rozdziałów klasyfikacji
                          budżetowej w tym wydatków bieżących i majątkowych, wynagrodzenia
                         i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu,

c) część tabelaryczna realizacji zadań zleconych w układzie działów i rozdziałów 
powinna zawierać:
- plan po zmianach,
- wykonanie dochodów
- wykonanie wydatków z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od 
wynagrodzeń,

d) Informację  o  przebiegu  realizacji   zadań inwestycyjnych  w szczegółowości 
plan, wykonanie, krótka informacja opisowa,

e) część  opisowa  powinna  zawierać  informację  o  stanie  zadłużenia  z  tytułu 
kredytów,   pożyczek  i  udzielonych  poręczeniach,  informację   o  kwocie 
deficytu  lub  nadważki  budżetowej  oraz  inne  elementy  wpływające  na 
wykonanie budżetu.



2)  Ustala się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
jednostek o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r 
o finansach publicznych, która powinna zawierać:

a) Zestawienie dochodów  jednostek wg rodzaju, plan i wykonanie,
b) Zestawienie  wydatków  (kosztów),  plan  i  wykonanie  z  wyodrębnieniem 

wydatków  na  wynagrodzenia  i  pochodne  od  wynagrodzeń  oraz  wydatków 
majątkowych,

c) Część opisowa uwzględniająca:
- stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca roku budżetowego  z uwzględnieniem 
należących do jednostki placówek,
-  w  przypadku  instytucji  kultury  :  rodzaje  przeprowadzonych  imprez 
kulturalnych i ich kosztów
- stan należności i zobowiązań jednostek, w tym wymagalnych.

            3)  Informację  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej  należy 
przedstawić  w  formie  opisowej  w  zakresie  danych   o  stopniu  realizacji  przedsięwzięć 
wyszczególnionych  w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2

Zapisy § 1 pkt 3 mają zastosowanie po raz pierwszy do informacji za  pierwsze półrocze 2011 
roku.

§ 3

1) Jednostki,  o których mowa w art.9 pkt 10, 13, 14 ustawy o finansach publicznych 
składają informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze 
półrocze w terminie określonym w art. 265, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  
o  finansach  publicznych(  Dz.  U.  Nr  156,  poz.  1240),  w  formie  pisemnej  
i elektronicznej.

2) Pozostałe jednostki organizacyjne gminy ( jednostki budżetowe) oraz pracownicy na 
samodzielnych stanowiskach Urzędu składają Wójtowi Gminy informację w terminie 
do 20 lipca każdego roku w formie pisemnej i elektronicznej.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXII/162/06 Rady Gminy w Murowie z dnia 29 czerwca 2006 r.  
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu  jednostki samorządu 
terytorialnego  za  pierwsze  półrocze  roku  budżetowego  oraz  informacji,  o  przebiegu 
wykonania za pierwsze półrocze planu finansowego samodzielnych  publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej; samorządowych instytucji kultury; samorządowych osób z wyłączeniem 
przedsiębiorstw, banków i spółek handlowych.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej  oraz  rozplakatowaniu  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  
w Murowie.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Sowada


