
UCHWAŁA NR VIII/051/2019
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o przebiegu wykonania 
wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej 

instytucji kultury Gminy Białobrzegi za pierwsze półrocze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 
506) i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869), uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania 
planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Białobrzegi za pierwsze półrocze. 

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za pierwsze półrocze powinna obejmować: 

1) Część tabelaryczną zawierającą: 

a) zestawienie wykonania dochodów budżetu według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej 
z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, 

b) zestawienie wykonania wydatków budżetu według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej 
z wyodrębnieniem wydatków bieżących ii majątkowych, 

c) zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji zleconych gminie 
ustawami w szczególności dział, rozdział, paragraf, 

d) zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych 
gminie ustawami w szczególności dział, rozdział, paragraf, 

e) zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych, 

f) zestawienie zadań zleconych poza sektor finansów publicznych, 

g) zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 

h) zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, 

i) przychody i rozchody budżetu, 

j) zestawienie udzielonych dotacji w podziale na: 

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 

oraz z wyodrębnieniem: dotacji przedmiotowych, podmiotowych, celowych.

k) zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych.

2) Część opisową zawierającą w szczególności: 

a) ogólną analizę wykonania strony dochodowej i wydatkowej budżetu, 

b) objaśnienie przyczyn odchyleń wykonania od planu dochodów i wydatków, 

c) istotne zdarzenia i procesy mające wpływ na wykonanie budżetu.

§ 3. 1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządza się w formie opisowej. 

2.  Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej 
sporządza się w formie tabelarycznej.

§ 4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze 
półrocze roku budżetowego powinna zawierać: 
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1) część tabelaryczną, której wzór określa załącznik do uchwały, 

2) część opisową w zakresie działalności merytorycznej i finansowej.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIV/307/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 czerwca 2010 roku 
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za pierwsze półrocze. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Białobrzegi 

Marcin Osowski
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 869) 
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu 
terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu 
wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych 
instytucji kultury za pierwsze półrocze, w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego.   Zgodnie 
z art. 266 ust. 2 cytowanej ustawy zakres i formę wymienionych wyżej informacji określa organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego. Ze względu na fakt, że zakres danych zawartych w informacji o przebiegu 
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury nie zawierał wszystkich danych planu, które są 
wymagane art. 31 ustawy o finansach publicznych zmienia się część tabelaryczną tej informacji. Ponadto od 
27.06.2018 r. w Gminie Białobrzegi nie funkcjonuje zakład opieki zdrowotnej (został przekształcony w spółkę), 
więc regulacje go dotyczące należało usunąć. 
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Załącznik 

do uchwały Nr VIII/051/2019

z dnia 5 czerwca 2019 r. 

Lp. Nazwa
Plan na … rok 

po zmianach (zł)

Wykonanie (zł, 

gr)

Wskaźnik 

wykonania 

(%) (4:3)x100

1 2 3 4 5

1
Stan środków pieniężnych na 

początek roku

2 Stan należności na początek roku

3 Stan zobowiązań na początek roku

4 Przychody ogółem, z tego:

4.1 Przychody z prowadzonej działalności

~ organizacja imprez

~ z prowadzonych zajęć

~ wpływy od sponsorów

~ z reklamy i sprzedaży gazety

~ z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..

~ inne przychody

4.2 Dotacje na zadania bieżące, z tego:

~ dotacje z budżetu państwa

~ dotacje z budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego

~ dotacje z innych źródeł

4.3 Pozostałe przychody

5 Dotacje na inwestycje

6 Koszty ogółem, z tego:
~ amortyzacja

~ wynagrodzenia, a w tym:

~ wynagrodzenia osobowe

      ~ wynagrodzenia bezosobowe

~ składki naliczane od wynagrodzeń

~ inne świadczenia na rzecz pracowników 

(odpis z zfśs, bhp itp..)

~ zakup materiałów bezpośrednich do 

realizacji zadań merytorycznych

~ zakup pozostałych materiałów i 

wyposażenia

~ energia (woda, co, gaz, energia elektr.)

~ usługi bezpośrednio dotyczące 

realizowanych zadań statutowych

~ usługi remontowe

~ inne usługi

~ podróże służbowe

~ płatności odsetkowe wynikające z 

zaciągniętych zobowiązań

~ pozostałe koszty

7 Środki na wydatki majątkowe

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorzadowej instytucji kultury ........................

za I półrocze ............ roku
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8 Środki przyznane innym podmiotom

9
Stan środków pieniężnych na koniec 

roku

10 Stan należności na koniec roku

11 Stan zobowiązań na koniec roku

Dane uzupełniajace do sprawozdania: 

Zatrudnienie na 01.01…..

Zatrudnienie na 30.06…..

Sporzadził: 

podpis kierownika jednostki
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