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UCHWAŁA NR 710/LII/2010
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 10 września 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 pisemnej: 

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 przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze składa się z części tabelarycznej 
i opisowej, w tym: 

1) część tabelaryczna obejmuje: 

a) planowane i wykonane dochody budżetu Miasta w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji 
budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, 

b) planowane i wykonane wydatki budżetu Miasta w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji 
budżetowej, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, 

c) planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu według paragrafów klasyfikacji budżetowej, 

d) zestawienie udzielonych z budżetu miasta Lubaczowa dotacji. 

2) część opisowa obejmuje: 

a) ważniejsze dochody budżetu miasta według ich źródeł pochodzenia, 

b) wydatki budżetu miasta, w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 

- dotacje, 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, 

- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, 

- wydatki majątkowe, 

c) przychody i rozchody budżetu, 

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

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 
w szczegółowości jak w planie finansowym, w tym: 

1) przychody, 

2) koszty działalności, 

3) zysk/ strata z działalności, 

4) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. 

3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 
ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje: 
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1) wynik budżetu, 

2) kwotę długu, w tym relację o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu, 

3) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej o których mowa w art 226 ust. 3. 

§ 3. Zapisy § 1 pkt. 3 mają zastosowanie po raz pierwszy do informacji sporządzanej za I półrocze 2011 roku. 

§ 4. 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. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. 

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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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. 


