
UCHWAŁA NR XL/283/10  

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 
 

 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu miasta 

ChełmŜy za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za  

I półrocze.  

 
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 

2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 

Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 

138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 

52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 266 ust. 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. 

Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Burmistrz Miasta przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia kaŜdego roku Radzie 

Miejskiej ChełmŜy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej pisemną informację o: 

1) przebiegu wykonania budŜetu miasta ChełmŜy za I półrocze; 

2) przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze; 

3) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych. 

 
§ 2. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budŜetu za I półrocze, która 

obejmuje: 

1) część wstępną, która zawiera ogólne dane dotyczące budŜetu w ww. okresie; 

2) opis realizacji dochodów budŜetu wraz z częścią tabelaryczną sporządzoną w pełnej 

szczegółowości klasyfikacji budŜetowej; 

3) opis realizacji wydatków budŜetu wraz z częścią tabelaryczną sporządzoną w pełnej 

szczegółowości klasyfikacji budŜetowej; 



4) zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych 

przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej; 

5) zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych 

realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawieranych z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego; 

6) realizację planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych Miastu  

i odprowadzanych do budŜetu państwa; 

7) informację o realizacji przychodów i rozchodów budŜetu; 

8) zobowiązania z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji; 

9) realizację planów finansowych rachunków dochodów własnych; 

10) zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych; 

11) realizację planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej;  

12) wnioski końcowe. 

 
§ 3. 1. Ustala się szczegółowość informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

instytucji kultury za I półrocze, która obejmuje: 

1) zestawienie tabelaryczne przychodów według rodzajów, w szczególności: 

a) stan środków na rachunkach na dzień 1 stycznia danego roku, 

b) dotacje na wydatki bieŜące, 

c) dotacje na wydatki inwestycyjne, 

d) przychody własne ogółem, 

e) pozostałe przychody, 

2) zestawienie tabelaryczne kosztów według rodzajów, w szczególności: 

a) wynagrodzenia i pochodne, 

b) zakup materiałów i energii, 

c) usługi obce, 

d) koszty remontowe, 

e) inwestycje, 

f) pozostałe, 

3) zestawienie stopnia rozliczenia dotacji podmiotowej udzielonej z budŜetu gminy; 

4) zestawienie stanu naleŜności i zobowiązań, w tym wymagalnych. 



2. Zestawienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 sporządza się w układzie tabelarycznym 

z uwzględnieniem wielkości planu po zmianach, wielkości wykonania w ujęciu kwotowym 

oraz procentowego wykonania do planu. 

3. Informacja, o której mowa w ust. 1 winna zawierać część opisową, w tym:  

1) informacje z prowadzonej działalności statutowej; 

2) informacje dotyczące przebiegu realizowanych zadań remontowych/inwestycyjnych; 

3) informacje o przebiegu programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących  

z budŜetu Unii Europejskiej; 

4) informacje o innych środkach finansowych niepodlegających zwrotowi. 

§ 4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu 

realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  

2009 r. o finansach publicznych zawiera: 

1) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej określającą: 

a) dochody i wydatki bieŜące budŜetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, 

b) dochody i wydatki majątkowe, 

c) wynik wykonania budŜetu, 

d) przeznaczenie nadwyŜki albo sposób sfinansowania deficytu, 

e) przychody i rozchody budŜetu, 

f) kwoty długu, 

g) ocenę relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu, 

h) objaśnienia występujących odchyleń od planowanych wielkości w roku budŜetowym  

i ich ewentualnego wpływu na następne lata objęte prognozą finansową. 

2) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 
§ 5. Postanowienia § 2 pkt 9 i 11 mają zastosowanie tylko do informacji za I półrocze 2010 

roku, natomiast postanowienia § 4 mają zastosowanie po raz pierwszy do informacji za  

I półrocze 2011 roku, z wyjątkiem § 4 pkt 1 lit. g, który ma zastosowanie od roku budŜetowego 

2014. 

 
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXX/248/06 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 13 czerwca 2006 

roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budŜetu Gminy 

Miasta ChełmŜy za pierwsze półrocze oraz informacji o wykonaniu planu finansowego 

instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu 



wykonania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa 

handlowego. 

 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

  Przewodniczący Rady  
Miejskiej  

 
       

          Janusz Kalinowski 
 

 

 



UZASADNIENIE 
 

do uchwały Nr XL/283/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 czerwca 2010 r.  

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu miasta 

ChełmŜy za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za  

I półrocze. 

 
 Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego określa zakres i formę informacji z wykonania budŜetu 

jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz zakres i formę informacji o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Dodatkowo informacja z wykonania 

budŜetu powinna być poszerzona o informację z wykonania planu finansowego jednostek, o 

których mowa w art. 9 pkt 13 ustawy o finansach publicznych.  

 Projekt uchwały został przygotowany w związku z wejściem w Ŝycie przepisów nowej 

ustawy o finansach publicznych w celu dostosowania zapisów uchwały Rady Miejskiej 

ChełmŜy do obowiązujących przepisów. 

  

 


