
UCHWAŁA NR VI/54/2019
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Tarnów 
Opolski za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy  z dnia  8 marca  1990 roku  o samorządzie  gminnym
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za pierwsze półrocze 
obejmuje:

1) W zakresie dochodów budżetu gminy w podziale na dochody bieżące i majątkowe - część 
tabelaryczna zawierająca:

a) plan po uwzględnieniu dokonanych zmian,

b) wykonanie planu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem stanu 
należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

2) W zakresie przychodów budżetu plan po uwzględnieniu dokonanych zmian i wykonanie według 
klasyfikacji paragrafów;

3) W zakresie wydatków budżetu gminy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe – część 
tabelaryczna  zawierająca plan po uwzględnieniu dokonanych zmian i wykonanie planu w pełnej 
szczegółowości klasyfikacji budżetowej z uwzględnianiem należności i zobowiązań, w tym 
wymagalnych;

4) W zakresie zadań inwestycyjnych – cześć tabelaryczna zawierająca:

a) dział klasyfikacji budżetowej,

b) rozdział klasyfikacji budżetowej,

c) nazwę zadania inwestycyjnego,

d) planowane wydatki na rok budżetowy,

e) wykonanie wydatków,

f) procentowe wskaźniki wykonania planu,

g) jednostka realizująca zadanie,

h) charakterystyka i ocena efektu inwestycyjnego.

5) W zakresie rozchodów budżetu plan po uwzględnieniu zmian i wykonanie według paragrafów 
klasyfikacji budżetowej;

6) W zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – część tabelaryczna zawierająca:

a) dochody - plan po uwzględnieniu zmian, wykonanie według działów, rozdziałów i paragrafów 
klasyfikacji budżetowej,

b) wydatki - plan po uwzględnieniu zmian, wykonanie według działów, rozdziałów i paragrafów 
klasyfikacji budżetowej,
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§ 2. Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu winny zawierać część opisową 
w zakresie:

1) Wykonania planu dochodów bieżących i majątkowych,

2) Wykonania planu wydatków bieżących i majątkowych,

3) Informację o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

4) Informację o stanie zobowiązań gminy,

5) Informację o skutkach udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień w podatkach,

6) Informację z wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu gminy.

§ 3. 1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 
obejmuje:

1) Przychody, z tego:

a) stan środków obrotowych na początek roku,

b) przychody własne,

c) otrzymane dotacje;

2) Koszty, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,

b) pozostałe koszty w szczegółowości planu finansowego.

2. Informacja winna uwzględniać również stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje:

1) kwotę długu z uwzględnieniem jej spłaty oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych, wraz z jej oceną;

2) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, ujętych w załączniku do uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej.

§ 5. Informacje, o których mowa w § 1- 4 sporządza się w formie pisemnej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, i ma zastosowanie od roku budżetowego 2019.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XLII/302/10 Rady Gminy Tarnów Opolski  z  dnia 28 czerwca 2010 roku 
w sprawie zakresu oraz formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski, 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Rudolf Urban

Id: 284A62CF-729E-4B2E-8884-19627B9CF11D. Podpisany Strona 2




