
      Uchwała Nr LV/408/10
Rady Miejskiej w Byczynie

      z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie  zakresu  i  form informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy  Byczyna   
za pierwsze półrocze

Na  podstawie  art.  18  ust.  2,  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  
o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.), w związku 
z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (z 2009r. Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§  1.  Ustala  się  zakres  i  formę  informacji  przedstawionych  przez  Burmistrza  Byczyny  
o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze.

§  2.  Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  gminy  za  pierwsze  półrocze  powinna 
zawierać:

1. Plan  i  wykonanie  dochodów  budżetowych  w  podziale  na  dochody  bieżące  
i dochody majątkowe oraz w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji 
budżetowej  w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie 
wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków pochodzących  
z  budżetu  Unii  Europejskiej  oraz  niepodlegajace  zwrotowi  środki  pochodzące  
z pomocy udzielanej  przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia  
o Wolnym Handlu oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające 
zwrotowi.

2. Plan  i  wykonanie  wydatków  bieżących  w  podziale  na  działy  i  rozdziały 
klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na:

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2)   dotacje na zadania bieżące
3)   świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu 

Unii  Europejskiej  oraz  niepodlegajace  zwrotowi  środki  pochodzące  z  pomocy 
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
  5)   wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę
  6)    obsługę długu.

3.  Plan  i  wykonanie  wydatków  majątkowych  w  podziale  na  działy  i  rozdziały 
klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na:

  1)    inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem 
środków  pochodzących  z  budżetu  Unii  Europejskiej  oraz  niepodlegajace  zwrotowi 
środki  pochodzące  z  pomocy  udzielanej  przez  państwa członkowskie  Europejskiego 
Porozumienia  o  Wolnym  Handlu  oraz  środki  pochodzące  ze  źródeł  zagranicznych 
niepodlegające zwrotowi

  2)     zakup i objęcie akcji i udziałów
3)     wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego.



§ 3.  1) Informacje,  o  których  mowa w § 2 ust.  1  i  ust.  2   należy przedstawić w formie 
tabelarycznej z uwzględnieniem stopnia wykonania oraz w formie opisowej.
         2)  Informację, o której mowa w § 2 ust. 3  należy przedstawić w formie tabelarycznej 
z  uwzględnieniem  stopnia  wykonania  wraz  z  analizą  i  oceną  efektów  realizacji 
poszczególnych zadań inwestycyjnych.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/334/06 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 
2006 roku w sprawie  zakresu  i  form informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  i  planu 
finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Byczynie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
    w Byczynie

    Zdzisław Roman Biliński  


