
 
UCHWAŁA nr XXX/212/2010 

RADY GMINY LUBRZA 
z dnia 29 czerwca 2010r. 

 
w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Lubrza 
oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za  okres I 
półrocza  
 

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

 
§ 1. 

1. Informacja o przebiegu wykonania budŜetu Gminy za okres  I półrocza powinna zawierać:  
1) część tabelaryczną zawierającą dochody i przychody oraz wydatki i rozchody budŜetu 

Gminy Lubrza sporządzone w następującym układzie: 
 - plan po zmianach  
 - wykonanie 
 - % realizacji  
Dochody i wydatki winne  być przedstawione w układzie określonym art. 235 

      i 236 ustawy o finansach publicznych. 
2) cześć opisową do wykonania budŜetu. 
 

2. Informacja  o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I   
    półrocze powinna zawierać : 
     1)  cześć tabelaryczną zawierającą zestawienie planu finansowego wydatków z   
           uwzględnieniem  stanu zobowiązań, w tym zobowiązań  wymagalnych  w podziale na : 
           - wydatki na utrzymanie ośrodka kultury i świetlic wiejskich,  
           - wydatki związane z działalnością  sportową i rekreacją, 
           - wydatki na biblioteki, 
    2)   zestawienie tabelaryczne przychodów z wyszczególnieniem poszczególnych źródeł  
          przychodu oraz z uwzględnieniem stanu naleŜności, w tym naleŜności wymagalnych. 
    3)    cześć  opisowa zawierająca omówienie stopień realizacji planu instytucji kultury.  
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. 
 
 
                                                                          § 3. 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem  podjęcia. 
            
         PRZEWODNICZĄCY 
                      Rady Gminy Lubrza 
               Krzysztof Sobstyl 


