
UCHWAŁA  nr VI/39/07 

RADY GMINY W LUBRZY 

z dnia 29 czerwca 2007r. 

 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy  

Lubrza oraz przebiegu wykonania  planu finansowego gminnej  instytucji kultury  

za I półrocze. 
  

 Na podstawie art. 198 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, nr 169,poz.1420 z 2006r., nr45, poz.319,nr104,poz 708,nr 170 poz 

.1217 i 1218, nr 187, poz.1381, nr 249, poz.1832,z 2007r.,nr 82,poz.560,nr 88,poz.587 ) Rada 

Gminy w Lubrzy  uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Ustala się zakres i formę sporządzenia przez Wójta Gminy Lubrza informacji z: 

1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubrza za I półrocze, 

2) wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze. 

2. Informację, o której mowa w ust. 1 Wójt Gminy Lubrza  przedstawia Radzie Gminy  

w Lubrzy w terminie do 31 sierpnia każdego roku. 

 

§ 2. 

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubrza za I półrocze powinna 

obejmować: 
1) część tabelaryczną zawierającą: 

a) plan i wykonanie dochodów budżetowych w szczegółowości według 

ważniejszych źródeł pochodzenia, 

b) plan i wykonanie wydatków budżetowych w podziale na dział, rozdział 

klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym: 

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, 
- dotacji, 

- wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, 

- wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie  

z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę 
Lubrza, oraz wydatków majątkowych.  

c) zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

d) zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz  

z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych, 

e) zestawienie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych.    

f) plan i wykonanie ustalonych przez Radę zadań w zakresie inwestycji 

  

 

2) część opisową zawierającą: 
a) omówienia stopnia realizacji dochodów budżetowych, 

b) omówienie stopnia realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu 

gminy, 

c) omówienie przychodów i rozchodów budżetowych, 

d) omówienie stopnia realizacji przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 



2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I 

półrocze powinna zawierać: 
1) część tabelaryczną zawierającą zestawienie planu finansowego wydatków  

z uwzględnieniem stanu zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych w podziale 

na: 

a) wydatki na utrzymanie ośrodka kultury i świetlic wiejskich w szczegółowości: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 
- utrzymanie zespołów artystycznych działających przy Ośrodku  Kultury, 

- organizacja imprez artystycznych, 

- utrzymanie świetlic wiejskich, 

- wydatki na zakupy inwestycyjne. 

b) wydatki związane z działalnością sportową i rekreacją, w szczegółowości: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 
- remonty bieżące obiektów sportowych, 

- wydatki na zakupy inwestycyjne. 

c) wydatki na biblioteki, w szczególności na: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 
- zakup księgozbioru, 

- wydatki na zakupy inwestycyjne. 

 

2) Zestawienie tabelaryczne przychodów z wyszczególnieniem poszczególnych 

źródeł przychodu oraz z uwzględnieniem stanu należności, w tym należności 

wymagalnych. 

3) Część opisowa zawierająca omówienie stopień realizacji planu instytucji kultury. 

 

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr IV/29/99 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie 

zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         PRZEWODNICZĄCY 

         Rady Gminy w Lubrzy 
 

            Krzysztof Sobstyl 

 

 

 


