
UCHWAŁA Nr LIV/65/2010 

      Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 30 czerwca  2010 roku 

 

 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Miasto Brzeziny oraz o przebiegu wykonania planów finansowych 

samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze. 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 

80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 

r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 

2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 

1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i 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) i art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 

1241, Dz. U. Nr 219, poz. 1706) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 

 

 

 

§ 1. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta  Brzeziny do przedstawiania Radzie Miasta 

Brzeziny do dnia 31 sierpnia każdego roku, pisemnej informacji o: 

1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za pierwsze półrocze, 

2) przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 

pierwsze 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 

roku o finansach publicznych. 

 

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny  za pierwsze 

półrocze powinna obejmować: 

1) Część tabelaryczną zawierającą: 

a) zestawienie wykonania dochodów i wydatków Gminy Miasto Brzeziny, w 

szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, 

b) zestawienie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, 

c) zestawienie przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową,  

 

2) Część opisową zawierającą: 

a)   omówienie stopnia realizacji dochodów budżetowych, w tym informację o 

dokonanych umorzeniach należności oraz przyznanych ulgach i rozłożeniach na 

raty,  

b)  omówienie stopnia realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy, 

c) omówienie przychodów i rozchodów budżetowych, 

d) omówienie stopnia realizacji dochodów i wydatków jednostek budżetowych, 

e)   omówienie stopnia realizacji inwestycji. 

f)    omówienie stopnia realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą 

finansową. 

 

  

 

 



 

 

§ 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych 

instytucji kultury Gminy Miasto Brzeziny za pierwsze półrocze powinna obejmować: 

1) Przychody własne. 

2) Wysokość dotacji, w tym dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Miasto Brzeziny. 

3) Koszty, w tym: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 

b) związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki, 

c) remontów, 

d) majątkowe, 

e) pozostałe. 

4) Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. 

  

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/47/06 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 sierpnia  

2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy Miasto Brzeziny oraz o przebiegu wykonania planów finansowych 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

  

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  

 

Zbigniew Bączyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


