
UCHWAŁA Nr XLIV/336/2010 
Rady Gminy Pokój 

z dnia 6 września 2010r. 
 

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu za pierwsze 
półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
 ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 
2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 ) art. 266 ust 
1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 
2010 r. Nr 28, poz. 146 ) Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Określa następujący zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze i 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej: 
 

1) informacja o przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze powinna zawierać część 
opisową i tabelaryczną: 

a. część opisowa powinna zawierać: 
- dane o wysokości deficytu lub nadwyŜki budŜetowej, 
- krótką charakterystykę wykonania pozycji dochodów i wydatków 

budŜetu w poszczególnych działach klasyfikacji budŜetowej ze 
wskazaniem istotnych okoliczności mających wpływ na wykonanie 
budŜetu, 

- ogólne dane o zmianach budŜetu dokonywanych przez wójta, 
poprzez zaprezentowanie zarządzeń podejmowanych w tej sprawie,   

- dane o stanie długu 
b. część tabelaryczna powinna zawierać tabele odpowiadające wszystkim 

tabelom uchwały budŜetowej, przedstawione w szczegółowości nie mniejszej 
jak w uchwale budŜetowej w następującym układzie: 

- plan po zmianach, 
- wykonanie, 
- procentowy wskaźnik wykonania. 

 
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej naleŜy przedstawić 

radzie gminy w formie opisowej w zakresie danych o stopniu realizacji przedsięwzięć 
wyszczególnionych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

 
 

§ 2. 
Zapisy § 1 pkt 2 mają zastosowanie po raz pierwszy do informacji za pierwsze półrocze 2011 
roku. 
 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości 
poprzez umieszczenie w biuletynie informacji publicznej. 


