
UCHWAŁA NR XVII/181/2020 
RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie określenia zakresu i formy: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerczów za 
pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu 

realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 

pierwsze półrocze, w tym uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym 
wymagalnych 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 869 z późn. zm.1)) Rada Gminy Świerczów uchwala co następuje: 

§ 1. 1.    Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerczów za pierwsze półrocze przedstawia 
się w formie pisemnej składającej się z części tabelarycznej i opisowej.  

2. Część tabelaryczna powinna zawierać co najmniej tabele odpowiadające wszystkim tabelom określonym 
w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu z podaniem wartości: według planu pierwotnego i planu po 
zmianach na dzień 30 czerwca oraz wykonania według stanu za pierwsze półrocze. Dane te należy wykazać 
w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. 

3. Część opisowa powinna zawierać co najmniej informacje: 

1) o wykonanych: dochodach w szczegółowości co najmniej do działu klasyfikacji budżetowej, wydatkach 
w szczegółowości co najmniej do rozdziału klasyfikacji budżetowej, przychodach i rozchodach 
w szczegółowości co najmniej do paragrafu klasyfikacji budżetowej, 

2) o kwocie deficytu lub nadwyżki budżetowej, 

3) o wysokości dokonanych zmian ogółem w planie: dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 
w okresie objętym informacją. 

§ 2. 1.    Informację  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 
przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przedstawia 
się w formie pisemnej składającej się z części tabelarycznej i opisowej.  

2. Część tabelaryczna powinna zawierać tabele odpowiadające wszystkim tabelom określonym w uchwale 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z podaniem wartości: według planu po zmianach na 
dzień 30 czerwca oraz wykonania według stanu za pierwsze półrocze. 

3. Część opisowa powinna zawierać informacje: 

1) o danych określonych w objaśnieniach przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej, w tym 
o stopniu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej tj. zrealizowanych kwotach wydatków wynikających z limitów wydatków na dane 
przedsięwzięcie oraz o wysokości zaciągniętych w tym celu zobowiązaniach, 

2) o kwocie długu i sposobie jego finansowania. 

§ 3. 1.  Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 
pierwsze półrocze przedstawia się w formie pisemnej składającej się z części tabelarycznej i opisowej. 

2. Część tabelaryczna powinna zawierać informacje o wykonaniu ujętych w rocznych planach finansowych 
przychodów i kosztów oraz o stanie na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązań według 
tytułów, w tym wymagalnych. 

3. Część opisowa powinna zawierać omówienie: 

1) przychodów według źródeł, 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245,  Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz.568, poz. 695 i poz. 1175. 
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2) kosztów według rodzajów, 

3) należności i zobowiązań według tytułów, w tym wymagalnych. 

§ 4.  Traci moc: uchwała Nr XXVI/239/2010 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 czerwca 2010 r. 
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwała Nr XXVII/252/2010 Rady 
Gminy w Świerczowie z dnia 23 września 2010 r. w sprawie: określenia informacji o przebiegu wykonania 
planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, uwzględniająca w szczególności 
stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.  

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Adrian Andruszków 
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