Załącznik do uchwały Nr LIV/577/10
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych - za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego
1.
2.
3.

4.

5.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za pierwsze półrocze każdego roku
budżetowego przedstawiana jest przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Radzie Miasta w Piekarach
Śląskich oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego.
Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze winna być sporządzona w podziale na część
tabelaryczną i opisową.
Część tabelaryczna winna zawierać:
1) wykonanie dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem dochodów
bieżących i majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w podziale na
dochody gminy i dochody powiatu oraz dochody łącznie,
2) wykonanie wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem
wydatków bieżących w szczegółowości określonej w art. 236 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych oraz wydatków majątkowych w szczegółowości określonej w art. 236 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w podziale na wydatki gminy i wydatki
powiatu oraz wydatki łącznie,
3) wykonanie planowanych kwot przychodów i rozchodów budżetu miasta,
4) wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, wynikających z odrębnych
ustaw,
5) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w podziale na gminę i
powiat,
6) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej w podziale na gminę i powiat,
7) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w podziale na gminę i powiat,
8) wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta,
9) wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych,
10) wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych,
11) wykonanie planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.
Informacje sporządzone w formie tabelarycznej winny zawierać informacyjnie plan na 1 stycznia oraz
plan na 30 czerwca danego roku.
Część opisowa z wykonania budżetu za pierwsze półrocze winna zawierać:
1) omówienie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej według źródeł, z
uwzględnieniem dochodów bieżących i majątkowych, w podziale na zadania gminne i powiatowe,
2) omówienie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, z uwzględnieniem wydatków
bieżących i majątkowych w podziale na zadania gminne i powiatowe,
3) omówienie przychodów i rozchodów.
Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
oraz instytucji kultury za pierwsze półrocze winna obejmować:
1) zestawienia tabelaryczne dotyczące wykonania planów finansowych instytucji kultury, w tym:
a) plan i wykonanie przychodów ogółem, w tym: dotacji podmiotowej,
b) plan i wykonanie kosztów,
c) stanów należności i zobowiązań, w tym: wymagalnych,
2) zestawienia tabelaryczne dotyczące wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, w tym:
a) plan i wykonanie przychodów,
b) plan i wykonanie kosztów,
c) stanów należności i zobowiązań, w tym: wymagalnych.

6.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej winna obejmować wykaz
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o
przebiegu ich realizacji.

