
Uchwala Nr
Rady Gminy Starcza
z dnia 30.06.2010r.

w sprawie: okre6lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za
I polrocze bud2etu gminy Starcza oraz okre6lenia informacii o przebiegu

wykonania planu fi nansowego samorz4dowei instytucji kultury

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia I marca 1990r. o samonqdzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr.142 po2.1591 z p62nielszymi zmianami) oraz arl. 266
ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r., Nr
157 , poz. 1240 z p62n. zm.)

Rada Gminy Starcza
uchwala, co nastgpuje:

s l

1. W6jt Gminy przedstawia pisemnq informacjg o pzebiegu wykonania budzetu
za
I polrocze oraz informacjg o przebiegu wykonania planu finansowego
samorz4dowej ins$tucji kultury.

2. Ustala siq szczegotowoS6 informacji o wykonaniu budzetu za I polrocze, K6ra
obejmuje:
1) czgsd wstepnq , kt6ra zawiera og6lne dane dotyczqce bud2etu w wy2e;

wymienionym okresie,
2) plan iwykonanie dochod6w bud2etu wg. 2r6del z podzialem na dochody

wlasne, dotacje celowe, subwencje og6lne i inne pozyskane Srodki wraz
z czgsciq tabelarycznq uvrrzglgdniajqcq stan nale2no6ci, w tym
wymagalnych,
informacjg o skutkach udzielonych ulg, odroczei i umozefi,
opis realizacji wydatk6w w podziale na dzialy i rozdzialy klasyfikacji
bud2etowej z uwzglgdnieniem stanu zobowiqzari, w tym wymagalnych,
informacjq o realizacji przychod6w i rozchod6w bud2etu,
zobowiqzania z tytutu zaciqgnigtych po2yczek i kredyt6w,
om6wienie zaplanowanych zadai inwestycyjnych,
informacjg o projeKach, programach lub zadaniach wieloletnich,
informacjq o ksztaltowaniu siq wieloletniej prognozy finansowej.

3. Ustala siq szczegolowo66 informacji o pzebiegu wykonania planu finansowego
samorzqdowej instytucji kultury za I p6hocze, kt6ra obejmuje:

1) zestawienie pzychod6w zawierajqce plan i wykonanie, w szczeg6lno6ci:
a) stan 6rodk6w na rachunkach na dziefi 1 stycznia,
b) dotacje na wydatki bie2qce,
c) dotacje na wydatki inwestycyjne,
d) pzychody wlasne ogolem,
e) pozostale pzychody

3)
4)

5)
6)
7)
8)
e)



2) zestawienie koszt6w zawierajqce plan i wykonanie, w szczeg6lno6ci:
a) wynagrodzenia i pochodne,
b) zakup material6w i energii,
c) usfugi obce,
d) koszty remontowe,
e) inwestycje,
f) pozostale

3) stan nale2no6ci i zobowiqzari, w tym wymagalnych.

s 2
Wykonanie uchwaly powierza siq W6jtowi Gminy Starcza.

s 3
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjecia, z wyjqtkiem $ 1 ust. 2 pK 9, K6ry
wchodzi w 2ycie z dniem 1 stycznia 2011 roku.


