UCHWAŁA NR XVII/421/2016
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 15 marca 2016 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa
za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze instytucji kultury
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015
r., poz. 1515 z póżn. zm.),w związku z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Ustala się zakres i formę sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za
pierwsze półrocze zawierającą:
1) część tabelaryczną w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, która winna obejmować:
a) w zakresie dochodów - plan pierwotny, plan po zmianach i wykonanie dochodów oraz procentowy
wskaźnik wykonania wraz z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w szczegółowości
określonej w art. 235 ustawy o finansach publicznych,
b) w zakresie wydatków - plan pierwotny, plan po zmianach i wykonanie wydatków oraz procentowy
wskaźnik wykonania, wraz z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w szczegółowości
określonej w art. 236 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych,
c) tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu, według klasyfikacji
budżetowej,
d) tabelaryczne zestawienie planu wydatków majątkowych i ich wykonania w układzie szczegółowej
klasyfikacji budżetowej z podziałem na poszczególne zadania i źródła finansowania wraz ze
wskaźnikiem procentowym wykonania w stosunku do planu;
2) część opisową zawierającą omówienie wykonania budżetu miasta Mikołowa, w zakresie:
a) dochodów budżetowych z podziałem na ich źródła,
b) kierunków realizowania wydatków w układzie zgodnym z uchwalonym budżetem,
c) przychodów i rozchodów,
d) realizacji upoważnień udzielonych Burmistrzowi, wynikających z uchwały budżetowej,
e) przekazanych z budżetu miasta Mikołowa dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych, na realizację zadań własnych miasta,
f) należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.
§ 2. Ustala się zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w szczegółowości nie mniejszej niż zawarta w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej zawierającą:
1) część tabelaryczną w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, która między innymi winna
obejmować:
a) informacje o wyniku budżetu oraz wielkości zadłużenia,
b) wykaz przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją
o przebiegu ich realizacji;
2) część opisową, która winna zawierać krótką charakterystykę poszczególnych wielkości ujętych
w wieloletniej prognozie finansowej.
§ 3. Ustala się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury za I półrocze zawierającą:
1) część tabelaryczną, która winna obejmować:

Id: E72C8541-7616-4A5B-836D-1D9FCA6BA009. Podpisany

Strona 1

a) zestawienie przychodów według źródeł powstania (w tym dotacji podmiotowej gminy) obejmujące plan
pierwotny, plan po zmianach i wykonanie oraz procentowy wskaźnik wykonania, z podziałem na
przychody bieżące i majątkowe,
b) zestawienie kosztów obejmujące plan pierwotny, plan po zmianach wykonanie oraz procentowy
wskaźnik wykonania, z wyszczególnieniem rodzajów kosztów (w tym sfinansowanych z dotacji
podmiotowej gminy) z podziałem na koszty bieżące i majątkowe,
c) zestawienie stanu środków obrotowych na początek roku (na dz. 1 stycznia) i na koniec okresu
sprawozdawczego (na dz. 30 czerwca), w szczególności:
- środki pieniężne,
- należności, w tym należności wymagalne,
- zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne;
2) część opisową, która winna zawierać informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze
półrocze uwzględniająca dane o osiągniętych przychodach i poniesionych kosztach wraz z omówieniem
przyczyn odchyleń, a w szczególności o stanie należności i zobowiązań wymagalnych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik
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