
UCHWAŁA NR XX/ 107/ 2012
RADY GMINY W CHARSZNICY

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Charsznica za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych 
jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10, 13, 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Charsznica. 

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 
z późn. zm.) - 

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWALA CO NASTĘPUJE: 

§ 1. 
Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku 

budżetowego - jak zakres i szczegółowość budżetu w uchwale budżetowej . 

§ 2. 
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu 

realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej powinna obejmować część tabelaryczną zawierającą zestawienie wykonania 
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych 
w załączniku do uchwały w sprawie WPF , w zakresie danego roku budżetowego, 
w układzie: 
1) plan na dzień 30 czerwca roku budżetowego, 
2) wykonanie na dzień 30 czerwca roku budżetowego, 
3) wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu, 
4) omówienie rozbieżności w wykonaniu oraz podanie ich przyczyn. 

§ 3. 
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze powinna zawierać: 
1. Przychody wg tytułów, w tym dotacje,obejmujące dane dotyczące; 

1) planu rocznego 
2) wykonania za I półrocze 
3) % wykonanie planu 

2. Koszty w w ujęciu rodzajowym, obejmujące dane dotyczące; 
1) planu rocznego 
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2) wykonania za I półrocze 
3) % wykonania planu 

3. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30 czerwca roku 
budżetowego. 

§ 4. 
Traci moc  § 2 i § 3 Uchwały Rady Gminy Charsznica Nr VIII / 38 /2011 z dnia 27 maja 

2011 roku w sprawie zmian w budżecie. 

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica. 

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Charsznica. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Charsznica 

Andrzej Pietrzyk
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