Uchwała Nr LVII/676/10
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 16 lipca 2010r

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu
miasta za I półrocze oraz przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury

Na

podst. art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art.265 pkt 1) , art.266 ust.1 pkt 1) i pkt 3) oraz ust.2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z póź.zm.) – Rada Miejska w Dębicy postanawia
co następuje:

§1
1. Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budŜetu miasta za I półrocze.
2. Informacja, o której mowa w ust.1 zawiera :
1) Część ogólną :
− zmiany budŜetu miasta dokonane w okresie sprawozdawczym,
− opis sytuacji finansowej miasta,
− zestawienie tabelaryczne zawierające kwoty ogólne wykonanych dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów budŜetu.
2) Dochody :
− zestawienie

tabelaryczne

dochodów

w

podziale

na

działy,

rozdziały

i

paragrafy

klasyfikacji budŜetowej oraz na dochody bieŜące i majątkowe wraz z wskaźnikiem
procentowego wykonania planu,
− zestawienie tabelaryczne stanu zaległości podatkowych w kwotach ogólnych, z podziałem na
osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej wraz z liczbą
wysłanych upomnień i wystawionych tytułów wykonawczych w celu wyegzekwowania zaległości
oraz informacją o kwotach ogółem udzielonych ulg w zapłacie

podatków – umorzenia,

rozłoŜenia na raty.
3) Wydatki :
− zestawienie tabelaryczno-opisowe wydatków majątkowych w podziale na działy i rozdziały
klasyfikacji budŜetowej,
− zestawienie tabelaryczne wydatków w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budŜetowej oraz
wydatki bieŜące i wydatki majątkowe wraz z wskaźnikiem procentowego wykonania planu.

W wydatkach bieŜących wyodrębnione zostaną w układzie działów i rozdziałów następujące grupy
wydatków :
-- wydatki jednostek budŜetowych, w tym :
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
-- dotacje na zadania bieŜące,
-- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
-- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
-- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego.

W wydatkach majątkowych wyodrębnione zostaną w układzie działów i rozdziałów następujące
grupy wydatków:
-- inwestycje i zakupy inwestycyjne,
-- zakup i objęcie akcji i udziałów,
-- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

§2
1. Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury za I półrocze.
2. Informacja, o której mowa w ust.1 zawiera zestawienie tabelaryczne wykonania planu finansowego
za I półrocze, z uwzględnieniem

wskaźnika procentowego wykonania planu oraz stanu

naleŜności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§3
Traci moc uchwała Nr XLII/574/06 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 października 2006r w sprawie
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu miasta za I półrocze oraz
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury .

§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek

