
         Projekt  

 

    Uchwała Nr ….. 

    Rady Gminy Nadarzyn  

    z dnia ……….2019 r. 

 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Nadarzyn za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji  

kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506) i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.869) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. Określa się zakres i formę informacji za okres I półrocza o: 

1) przebiegu wykonania budżetu gminy; 

2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej; 

3) przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury; 

4) przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej. 

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 pkt.1, przedstawia się w formie opisowej i tabelarycznej 

w następującej szczegółowości: 

1. Część opisowa obejmuje: 

1) ogólne dane dotyczące realizacji budżetu gminy; 

2) informację o realizacji dochodów własnych gminy, dochodów bieżących i majątkowych; 

3) informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych; 

4) informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych; 

5) informację  o wyniku budżetu za I półrocze roku budżetowego, ze wskazaniem źródeł 

sfinansowania deficytu. 

 

2. Część tabelaryczna informacji obejmuje: 

1) zestawienie dochodów budżetu – plan i wykonanie wg. źródeł,  ze wskazaniem wskaźnika 

procentowego wykonania w stosunku do planu; 



2) zestawienia dochodów budżetu – plan i wykonanie według działów, rozdziałów, i 

paragrafów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, ze wskazaniem wskaźnika 

procentowego wykonania w stosunku do planu; 

3) zestawienia wydatków budżetu – plan i wykonanie według działów, rozdziałów, i 

paragrafów, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, ze wskazaniem wskaźnika 

procentowego wykonania w stosunku do planu; 

4) zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją: 

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 

podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem wskaźnika procentowego 

wykonania w stosunku do planu, 

b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu 

terytorialnego; 

5) zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, ze wskazaniem 

wskaźnika procentowego wykonania w stosunku do planu – z wyszczególnieniem: 

a) dotacji podmiotowych 

b) dotacji przedmiotowych 

c) dotacji celowych 

6) zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw. 

 

§ 3. Informacja o której mowa w § 1 pkt.2, obejmuje: 

1) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w ujęciu tabelarycznym, 

uwzględniającą wartości planowane i wykonane oraz procent wykonania planu w okresie I 

półrocza roku budżetowego, 

2) zestawienie tabelaryczne zawierające informację o stopniu realizacji przedsięwzięć 

dotyczącą: 

a) wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z 

udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych, 

b) wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- 

prywatnego, 

c) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe. 

 

 

 

 



§ 4. Informacja o której mowa w § 1 pkt.3 i 4, obejmuje: 

1) plan i wykonanie przychodów i kosztów według poszczególnych pozycji planu 

finansowego; 

2) dane dotyczące stanu należności i zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem 

należności i zobowiązań wymagalnych. 

2. Część opisowa informacji obejmuje wykonanie planu finansowego. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


