Uchwała Nr X/82/11
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 22 czerwca 2011 roku
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebnica
za I półrocze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 266 ust 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Trzebnicy
uchwala, co następuje:
§1
Burmistrz opracuje i przedstawi Radzie Miejskiej Trzebnicy Informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Trzebnica za I półrocze w zakresie:
1. dochodów,
2. wydatków,
3. przychodów i rozchodów,
4. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę Trzebnica,
5. długu publicznego,
6. wyniku budżetu
7. przychodów i wydatków zakładu budżetowego,
8. dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
9. przychodów i kosztów instytucji kultury,
10. przychodów i kosztów zakładów opieki zdrowotnej
§2
Informację, o której mowa w § 1 Burmistrz przedłoży w formie tabelarycznej określonej w:
1. Załączniku Nr 1 – wykonanie planu dochodów według źródeł,
2. Załącznik Nr 2 – wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe ujęte według
działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
3. Załącznik Nr 3 – wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
4. Załącznik Nr 4 – wykonanie wydatków majątkowych według poszczególnych zadań,
5. Załącznik Nr 5 – wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
realizowane przez Gminę Trzebnica,
6. Załącznik N 6 – wykonane przychody i koszty zakładów budżetowych,
7. Załącznik Nr 7 – wykonane dochody i wydatki rachunków dochodów własnych.
§3
Dane przedstawione w formie tabelarycznej uzupełnione zostaną częścią opisową obejmującą
w szczególności:
1. podejmowane działania przez Burmistrza Gminy Trzebnica celem ściągnięcia należności,
2. udzielone ulgi i zwolnienia,
3. strukturę wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem wydatków na
wynagrodzenia i pochodne, dotacje oraz obsługę długu,
4. wynik budżetu oraz stan zadłużenia na dzień 30 czerwca,
5. dotacje udzielone z budżetu gminy,
6. zadania inwestycyjne realizowane w I półroczu,

§4
Traci moc uchwała Nr IX/65/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie określenia
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za
I półrocze roku budżetowego
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji
o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego wynika
z konieczności dostosowania zapisów ww. uchwały do obowiązującej ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami).

