
Uchwała  Nr VII/46/99 
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 

z dnia 29 czerwca 1999 r. 
 
 

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze. 
 
 
 Na podstawie art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.1014 z późniejszymi zmianami z 1999 r. Nr 38 poz.360, Nr 
49 poz.485) 
Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala co następuje: 
 

& 1. 
 
Ustala się zakres i formę informacji przedstawionych przez Zarząd o przebiegu wykonania 
budŜetu gminy w Polskiej Cerekwi za I półrocze. 
 

& 2. 
 
Informacja o przebiegu z wykonania budŜetu powinna zawierać w szczególności 
1. Plan i wykonanie dochodów budŜetowych w szczegółowości według działu, rozdziału i 

paragrafu klasyfikacji budŜetowej z wyodrębnieniem stanu zaległości tj. naleŜności 
podatkowych i nie podatkowych w stosunku, do których upłynął termin płatności, 

      według wzoru. 
 
Lp. Dział Rozdz. & Wyszczególnienie Plan Wyk. % wyk. Zaległość 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
2. Plan i wykonanie wydatków budŜetowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji 

budŜetowej, 
według wzoru. 
 

Lp. Dział Rozdz. & Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
3. Plan i wykonanie ustalonych przez Radę Gminy zadań w zakresie inwestycji  
      według wzoru. 

 
1/  Dział klasyfikacji budŜetowej  
2/  Lokalizacja 
3/  Zakres rzeczowy zadania 

(a) termin rozpoczęcia zadania 
      4/  (b) termin zakończenia zadania 

(a) wartość kosztorysowa 
      5/  (b) Wartość przetargu 
      6/  Plan wydatku zadania /po korekcie/ 
           na dzień 30.06 
           w tym: - dotacje z gminy 

- inne źródła (podać jakie) 



      7/  Wykorzystanie środków finansowych od 1.01 ..... – 30.06 ..... 
      8/  Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne 
      9/  Wartość wykonanych robót od początku realizacji 
      10/ % wykonania (9:8) 
      11/ Charakterystyka zakresu wykonanych robót – uwagi.  
 
4. Analiza i ocena efektów realizacji poszczególnych programów inwestycyjnych. 
5. Analiza wykorzystanych dotacji przedmiotowych i podmiotowych przez jednostki 

organizacyjne – według ustalonego przez Radę Gminy zakresu dotowania oraz ustalonych 
jednostkowych stawek dotacji. 

 
& 3. 

 
Zarząd Gminy przedstawi Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  informację o 
przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze w terminie do dnia 31 sierpnia. 
 

& 4. 
 
Sprawozdanie roczne z wykonania budŜetu Zarząd Gminy przedstawi Radzie Gminy w 
terminie do dnia 31 marca następnego roku w szczegółowości nie mniejszej niŜ w uchwale 
budŜetowej i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 
 

& 5. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy. 
 

& 6. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.    
 


