
Uchwała nr  XXXI/237/10 
Rady Gminy Komprachcice 

z dnia 30 lipca 2010 r. 
 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, 
kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu 
finansowego gminnej instytucji kultury, za okres I-szego półrocza. 
 
Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1 
 

Ustala się zakres i formę sporządzenia przez Wójta Gminy Komprachcice informacji z: 
1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Komprachcice za I półrocze; 
2) kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze; 
3) wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze. 

 
§ 2 

 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze powinna obejmować: 
 1) część tabelaryczną zawierającą zestawienie planu i wykonania: 
     a) dochodów budżetu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia, w podziale na dochody   
         bieżące i majątkowe;     
     b) wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem   
         wydatków bieżących i wydatków majątkowych; 
     c) przychodów i rozchodów budżetu; 
     d) wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego.  
2) część opisową zawierającą ogólne informacje charakteryzujące wykonanie dochodów i 
wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze. 
 

§ 3 
 

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu 
realizacji przedsięwzięć majątkowych ujętych w załączniku do prognozy, powinna być  
sporządzona się w formie opisowej z uwzględnieniem każdej pozycji, a ponadto powinna 
zawierać: 

- informację o zaawansowaniu przedsięwzięć określanych prognozą; 
- przewidywanego kształtowania się długu Gminy Komprachcice. 

 
 
 

§ 4 
 

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I 
półrocze sporządzana jest w szczegółowości nie mniejszej niż plan finansowy tej instytucji. 

2. Do informacji dołącza się stan należności i zobowiązań , w tym stan zobowiązań 
wymagalnych w szczegółowości co najmniej: 

- z tytułu dostaw towarów i usług; 



- wobec pracowników; 
- z tytułu kredytów i pożyczek. 

3. Do informacji dołącza się część opisową określającą stopień realizacji planu finansowego. 
 

§ 5 
 

Zapisy § 1 pkt 2 i § 3 mają zastosowanie po raz pierwszy do informacji sporządzanej za I 
półrocze 2011 roku. 
 

§ 6 
 

Traci moc uchwała Nr XXXII/240/06 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 lipca 2006 r. w 
sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy. 
 
 

§ 7 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. 
 
 

§ 8 
  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Gminy 
 
         Antoni Wencel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


