UCHWAŁA NR XL/18/2010
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Jedlińsk za I półrocze.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy
Jedlińsk uchwala co następuje :
§1
Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.
§2
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za pierwsze półrocze powinna
obejmować:
1. Część tabelaryczną zawierającą:
a) zestawienie wykonania dochodów budżetu według działów, rozdziałów,
paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i
majątkowych,
b) zestawienie wykonania wydatków budżetu według działów, rozdziałów,
paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i
majątkowych,
c) zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł,
d) przychody i rozchody budżetu,
e) zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z
zakresu administracji zleconych gminie ustawami w szczegółowości dział,
rozdział, paragraf,
f) zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
g) zestawienie udzielonych dotacji w podziale na:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
oraz z wyodrębnieniem :dotacji przedmiotowych, podmiotowych, celowych.
h) zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych,
i) zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych.

2. Część opisową zawierającą :
a) ogólną analizę wykonania strony dochodowej i wydatkowej budżetu,
b) objaśnienie przyczyn odchyleń wykonania od planu dochodów i wydatków,
c) istotne zdarzenia i procesy mające wpływ na wykonanie budżetu.
§3

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej sporządza się w formie opisowej.
§4
Zapisy § 3 mają zastosowanie po raz pierwszy do informacji sporządzanej za pierwsze
półrocze 2011r.
§5
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku
budżetowego powinna zawierać :
1. część tabelaryczną , której wzór określa:
załącznik nr 1 – dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
załącznik nr 2 – dla samorządowych instytucji kultury,
2. część opisową w zakresie działalności merytorycznej i finansowej.
Określa się, że wymienione jednostki będą składały informację o której mowa w ust. 1 i 2
w formie dokumentu i elektronicznej.
§6
Tracą moc uchwały Rady Gminy Jedlińsk : Nr XVI/4/2004 z dnia 26 lutego 2004 r.
oraz Nr XLI/29/2006 z dnia 28 września 2006 r.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk.

§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

………………………………

Załącznik Nr 1

Pieczęć

do Uchwały Nr XL/18/2010
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 28 czerwca 2010 r.

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze ………… roku

w zł

Lp.

Nazwa

Plan po
zmianach
na dzień
30.06…....

1

1.

2

Przychody ogółem
w tym:
- kontrakt z NFZ
- pozostałe przychody

2.

Wydatki ogółem
z tego:

2.1

2.2

3.

4.

wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- zakup materiałów medycznych
- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)
- inne usługi
- remonty
- pozostałe wydatki
wydatki majątkowe
- zkupy inwestycyjne
- zadania inwestycyjne

Stan należności wg RbN
w tym:
- wymagalne
Stan zobowiązania wg RbZ
w tym:
- wymagalne

3

Wykonanie
na dzień

Wskaźnik
wykonania

30.06……..

(4:3)

4

5

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/18/2010
Rady Gminy Jedlińsk
Z dnia 28 czerwca 2010 r.

………………………………
pieczęć

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za I półrocze ………… roku
w zł

Lp.

Nazwa

Plan po
zmianach
na dzień
30.06…....

1

1.
1.1

2

Przychody ogółem
z tego:
przychody własne *)
- z organizacji imprez
- wpływy od sponsorów
- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..
- przychody finansowe (odsetki bankowe,
itp.)
- pozostałe przychody

1.2

dotacje z budżetu
z tego na:
- działalność bieżącą
- imprezy pn "…….……….
- inwestycje

2.

Koszty działalności ogółem

z tego:
koszty bieżące
2.1.1 - wynagrodzenia osobowe
- honoraria
- wynagrodzenia bezosobowe
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
- pochodne od wynagrodzeń
- zakup materiałów i wyposażenia
- energia ( woda, co, gaz, energia elektr.)
- podróże służbowe
- ZFŚS
- ubezpieczenie majątku
- tantiemy
- amortyzacja
- podatek od nieruchomości
- pozostałe
2.2. wydatki majątkowe
- zakupy inwestycyjne
2.1

3

Wykonanie
na dzień

Wskaźnik
wykonania

30.06……..

(4:3)

4

5

- zadania inwestycyjne
3.

Przeciętne wynagrodzenie roczne

4.
5.

Przeciętne zatrudnienie

6.

Zobowiązania wg RbZ
w tym: wymagalne
Zysk/Strata

7.

Należności wg RbN
w tym: wymagalne

Uwaga:
*) nazwy przychodów własnych należy wybrać w zależności od specyfiki prowadzonej działalności spośród n/w rodzajów:
- nauka tańca
- koncerty
- ze sprzedaży biletów, katalogów
- pozostała działalność usługowa

