UCHWAŁA NR XXXVII/350/06
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze oraz o przebiegu wykonania planów finansowych za I
półrocze samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz
samorządowych instytucji kultury
Na podstawie art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Dz. U. Nr 169, poz. 1420 z późn. zm./oraz
art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska w Rymanowie
u c h w a l a,

co

następuje:

§1
1. Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze obejmować
powinien zestawienie:
1. dochodów budżetowych w szczegółowości określonej w uchwale budżetowej,
2. wydatków budżetowych w szczegółowości określonej w uchwale budżetowej,
3. przychodów i rozchodów,
4. przychodów i wydatków zakładów budżetowych, funduszy celowych oraz
dochody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych,
5. udzielone dotacje z budżetu gminy,
6. wykorzystania środków niewygasających w roku poprzednim,
7. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
8. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych.
2. Zestawienia, o których mowa w ust. 1 pkt.1,2,3,4,7 sporządzane są w formie
tabelarycznej z porównaniem do wielkości planowanych określonych w uchwale
budżetowej według stanu na dzień 30 czerwca.
§2
1. Zestawienia, o których mowa w § 1 stanowią załączniki do informacji opisowej,
obejmującej:
1. analizę realizacji dochodów budżetowych oraz przychodów,
2. analizę wykonanych wydatków budżetowych oraz rozchodów,
3. realizację zadań inwestycyjnych, w tym objętych limitem wydatków
inwestycyjnych,

4. gospodarkę finansową zakładów budżetowych,
5. ustalenie wyniku finansowego.
2. Analiza w zakresie stopnia realizacji dochodów i wydatków budżetowych winna
określać przyczyny istotnych odchyleń od wielkości planowanych i skutków
mogących mieć wpływy na wykonanie budżetu rocznego.
§3
Zakres informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze
obejmuje:
1. przychody i koszty w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym,
2. należności i zobowiązania w tym wymagalne,

§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§5
Traci moc uchwała nr VIII/99/99 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 24 sierpnia 1999 roku
w sprawie określenia zakresu i formy informacji Zarządu Gminy o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

