
UCHWAŁA NR 701/LI/2010
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 30 lipca 2010 r.

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubaczowa za 
I półrocze, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 
za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 

Działając na podstawie art.18, ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) 

Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Burmistrz Miasta Lubaczowa przedstawia Radzie Miejskiej w Lubaczowie w formie zarządzenia: 

1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze, 

2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze, 

3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 
za I półrocze. 

§ 2. 1. Informacja o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 obejmuje szczegółowość nie mniejszą niż uchwała 
budżetowa, w tym: 

1) dochody budżetu Miasta ze szczegółowością według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł ich 
pochodzenia, w podziale na dochody bieżące i majątkowe w formie tabelarycznej i opisowej, 

2) wydatki budżetu Miasta ze szczegółowością według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale 
na wydatki bieżące i majątkowe, w formie tabelarycznej i opisowej, 

3) wydatki na remonty w formie tabelarycznej, 

4) wydatki majątkowe w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem zadań 
inwestycyjnych w formie tabelarycznej i opisowej, 

5) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych w formie tabelarycznej, 

6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w formie tabelarycznej, 

7) wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w formie tabelarycznej, 

8) przychody i rozchody w formie opisowej i tabelarycznej, 

9) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
miastu w formie opisowej i tabelarycznej, 

10) dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego w formie opisowej i tabelarycznej, 

11) przychody i wydatki zakładów budżetowych w formie opisowej lub tabelarycznej, 

12) przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w formie opisowej lub tabelarycznej, 

13) dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w formie opisowej lub tabelarycznej, 

14) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w formie opisowej lub tabelarycznej, 

15) dotacje celowe dla zakładów budżetowych i instytucji kultury w formie opisowej i tabelarycznej, 

16) dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych w formie tabelarycznej, 

17) dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w formie tabelarycznej, 

18) zadłużenie miasta w formie opisowej obejmujące zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 
obligacje, udzielone poręczenia, a także występujące zobowiązania wymagalne. 

2. Informacja o której mowa w § 1 pkt 2 obejmuje: 

1) przychody, 



2) koszty działalności, 

3) zysk/ strata z działalności, 

4) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. 

3. Informacja o której mowa w § 1 pkt 3 obejmuje realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 
3 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zmian na 30 czerwca roku budżetowego. 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. 

§ 4. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowo- Gospodarczej Rady Miejskiej 
w Lubaczowie. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 367/XLV/2006 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie 
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Lubaczowa za I półrocze oraz 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Miasta Lubaczowa za I półrocze, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
samorządowych instytucji kultury za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej za I półrocze 

1) 

W związku ze zmianą w przepisach prawnych zachodzi konieczność dostosowania niniejszej 
uchwały do obowiązującej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, 
opublikowanej w Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.Zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawę z dnia 27 
sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) 
uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lubaczowa, Rada Miejska 
w Lubaczowie uchwali po raz pierwszy nie później niż uchwałę budżetową na 2011 r., zatem 
obowiązek przedłożenia Radzie Miejskiej informacji za I półrocze o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej wystąpi dopiero w 2011 r. 


