UCHWAŁA NR LI/___ /2010
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia_____ 2010 roku

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu gminy
za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146) uchwala się co następuje:

§ 1. Informacja o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze powinna przedstawiać
poniŜsze dane:
1) wykonanie planu dochodów i wydatków budŜetowych w szczegółowości nie
mniejszej niŜ w uchwale budŜetowej, wg wzoru przedstawionym w załączniku Nr 1
do uchwały,
2) część opisową dotyczącą wykonania planu dochodów i wydatków, w tym o przebiegu
i stopniu realizacji zadań majątkowych, oraz zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami,
3) wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy,
4) wykaz jednostek budŜetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz
informację o uzyskanych dochodach własnych i wydatkach nimi sfinansowanych.
§ 2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
powinna przedstawiać poniŜsze dane:
1) wykonanie planu przychodów i kosztów w szczegółowości nie mniejszej niŜ w planie
finansowym, oraz o stanie naleŜności i zobowiązań w tym wymagalnych wg wzoru
przedstawionym w załączniku Nr 2 do uchwały,
2) część opisową o wykonaniu przychodów i kosztów wg ich rodzaju z krótką
charakterystyką.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady
Maria Turska

Uzasadnienie do uchwały Nr LI/
Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

/2010
2010 roku

Stosownie do art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Dz. U. Nr 28, poz. 146) zakres i formę informacji o
przebiegu wykonania budŜetu jednostki samorządu terytorialnego,

oraz podmiotów

wchodzących w skład sektora finansów publicznych, dla których organem załoŜycielskim jest
jednostka samorządu terytorialnego (miejskich instytucji kultury) za pierwsze półrocze
określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, co czyni się niniejszą uchwałą.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr /2010
Rady Miejskiej w Lipnie
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2010 roku
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Wykonanie planu wydatków budŜetowych w układzie tabelarycznym
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Załącznik Nr 2
uchwały Nr
/2010
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia
2010 r.
..............................................
(nazwa instytucji kultury)

Przychody i koszty oraz naleŜności i zobowiązania instytucji kultury
za okres od ......................... do …….................................... roku
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