
U C H W A Ł A   Nr XXXIII/183/2010  

Rady  Gminy  Osiek  

z dnia 23.06.2010r.  
 

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu  
wykonania budŜetu Gminy Osiek za I półrocze danego roku  

 
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240) Rada Gminy Osiek 
uchwala, co następuje 

 
§ 1 

Wójt Gminy przedłoŜy Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
sprawozdanie z wykonania budŜetu za I półrocze oraz informację o przebiegu 
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w terminie do 
dnia 31 sierpnia danego roku. 

 
§ 2 

1. Ustala się zakres informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Osiek 
za pierwsze półrocze wg następującej szczegółowości: 
1) dochody budŜetu – realizacja dochodów w ujęciu tabelarycznym, 
2) wydatki budŜetu – realizacja wydatków w ujęciu tabelarycznym, 
w szczegółowości nie mniejszej niŜ w uchwale budŜetowej, 
3) w formie opisowej informacje o: 

a) realizacji dochodów, 
b) naleŜnościach z opisem podjętych czynności egzekucyjnych, 

wielkości nieściągniętych naleŜności oraz o umorzeniach,  
c) realizacji wydatków, w tym z wyszczególnieniem wydatków 

inwestycyjnych,  
d) analizę przychodów i rozchodów oraz ocenę stanu zadłuŜenia 

gminy, 
e) ustalenie wyniku finansowego (nadwyŜki/deficytu budŜetu); w 

przypadku wystąpienia deficytu budŜetu naleŜy wskazać źródło 
jego pokrycia, 

f) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich,  

g) wpływach z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych i ilości wydanych zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych.  



2. Ustala się zakres informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
Gminnej Biblioteki Publicznej Osieku za I półrocze według następującej 
szczegółowości: 

1) plan i wykonanie przychodów, 
2) plan i wykonanie wydatków. 

      
§ 3 

Zapisy § 2 ust. 1 pkt 3 lit. ”f” mają zastosowanie do informacji po raz pierwszy 
za I półrocze 2011r. 

 
§ 4 

Traci moc Uchwała Nr XXVII/168/2006 Rady Gminy Osiek z dnia 22 czerwca 
2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 
budŜetu Gminy Osiek za I półrocze danego roku. 
 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek. 

 
§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 


