
 
Uchwała Nr XLII-236-2016 
Rady Gminy Nędza 
z dnia 16 grudnia 2016 r. 

 
 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Nędza za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej  oraz o przebiegu  wykonania planu finansowego samorządowej 
instytucji kultury za pierwsze półrocze 

 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o 
finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje: 
 
 
 
 

§ 1 
1. Określa się następujący zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nędza 

za pierwsze półrocze: 
 
1) część opisowa w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu; 
 
2) zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów budżetu z uwzględnieniem wskaźników 

wykonania, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej; 
 

3) zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetu z uwzględnieniem wskaźników 
wykonania, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej; 

 
4) zestawienie tabelaryczne wykonania przychodów i rozchodów budżetu z uwzględnieniem 

wskaźników wykonania, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej; 
 

5) zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 
odrębnymi ustawami wraz z zestawieniem tabelarycznym wykonania planu dochodów do 
odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej  z uwzględnieniem wskaźników wykonania, w szczegółowości nie mniejszej niż w 
uchwale budżetowej; 

 
6) zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań 

wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej z uwzględnieniem 
wskaźników wykonania, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej; 

 
7) zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 
z uwzględnieniem wskaźników wykonania, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale 
budżetowej; 

 
2. W części opisowej o której mowa w ust. 1 pkt 1 należy uwzględnić informacje w zakresie: skutków 

obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych przez gminę  ulg i  zwolnień, skutków 
decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz  
informację o stanie:  należności wymagalnych,  zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań z 
tytułu kredytów i pożyczek . 
 
 

§ 2 
Określa się następujący zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku  o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. ): 

1) część opisową charakteryzującą zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej;   



2) zestawienie tabelaryczne obejmujące  wykonanie kwot zaplanowanych w  wieloletniej 
prognozie finansowej na bieżący rok budżetowy; 

3) zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć w szczegółowości nie mniejszej niż  w 
załączniku do  uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

 
 

§ 3 
1. Określa się następujący zakres i formę informacji o przebiegu  wykonania planu finansowego 
samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze: 

1) zestawienie tabelaryczne wykonania planu finansowego, w szczegółowości nie mniejszej niż 
plan finansowy; 

2) część opisowa zawierająca informacje o wykonaniu planu finansowego, z uwzględnieniem 
wskaźników wykonania planu finansowego. 

 
2. W części opisowej o której mowa w ust. 1 pkt 2 należy uwzględnić informacje o stanie należności i 

zobowiązań, w tym wymagalnych. 
 

§ 4 
Traci moc Uchwała Nr L/401/10 Rady Gminy Nędza z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie: określenia 
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nędza za I półrocze, informacji o 
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  oraz o przebiegu  wykonania planu finansowego 
samorządowej instytucji kultury za I półrocze. 
 

 
§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza. 
 

 
§ 6 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 

 


