
Załącznk Nr 3 do protokółu Nr XXVII / 2010
z Sesji Rady Gminy w Kruklankach

z dnia 16lipca 2010

UcHWAŁA Nr XXV!II/241l2010
Rady Gminy w Kruklankach

z dnia 16 lipca 2010

wsprawie: zakresu i formy
budżetu Gminy
o kształtowa n iu

informacji o przebiegu wykonania
Kruklanki za pierwsze połrocze oraz
się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. l8, ust. 2, p\d.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz.I593 ze zmianami), an.266 ust. 2 ustawy z dnia2l sierpnia 2009 r. o finansach publicmych
(Dz.U. 22009 nr 157 poz. 1240 ze zmianamt),

Rada Gminy w Kruklankach uchwala co następuje:

$1.

Zarząd przedstawia informację o przebiegu wykonanta budŻetu za pierwsze połrocze
w formie opisów i zestawień tabelarycznych obrazujących realizację planów
finansowych ptzez poszczegolne jednostki organizacyjne w szczegółovolości jak dla
uchwały budzetowej Radzie Gminy i Regionalnej Izbte obrachunkowej do dnia
31 sierpnia roku budżetowego.

$2.

Do informacji o przebiegu wykonania
samorządowe instytucje kultury w
o finansach publicznych.

budzetu zaŁącza się informacje przygotowane przez
terminach określony w art. 265 pkt 1 ustawy

s3.

Informacja o przebiegu wykonania budzetu w części opisowej t tabe|arycznej za'wieta
istotne informację w odniesieniu do planów ttchrcaltzacji ujęte w skrótowym opisie
poniesionych wydatków i uzyskanych dochodów w poszczegóInych działacn klasyfikacji
budzetowej wIaz Z odniesieniem się do trudności i problemów w wykon}nvanym
budzecie.

ZabesprzedI<ładanej informacji obejmuje prezeriację danych wg stanu nadzien30 czerwca
Z Wszczególnieniem w części opisowej :

1. tabelarycznym zestawieniem planu dochodów i wydatków oraz wykonańna dzień
30 częrwca roku budzetowego w szczegołowości jak dla uchwały budzetowej wraz
z wyliczeniem procentowe go stopnia wykonania założone go planu roczne go'

2. wydatków na wynaglodzenia i pochodnych od nich naliczanych,
3. wydatków narealizacjęzadanstatutowychposzczególnych jednostek organtzacyjnych,
4. otrzymanych i udzielonych dotacji,
5 . dotacj i i wydatków rwiązany ch z realizacją zadan zleconych,
6. udzielonych poręczeń i gwarancji'



7. stanu zobowięańi należności,
8. zaawansow anta r ealizacji zadan inwestycyj nych.
9. poziomu nadwyŻki lub deficytu,
10. wyprze dzającym finansowaniu przedsięwztęÓ realizowany ch z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust' 1 pkt.2 i 3 ustawy finansach publicznych,
11' kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu reaIizacji zadan

i przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej'

$4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

ss.

Uchwała wchodzi w Życte z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

cego Rady Gminy


