
UCHWAŁA NR LI/231/10 
RADY GMINY KAMPINOS 

z dnia 14 czerwca 2010 r. 
 
 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu  
 Gminy Kampinos za I półrocze roku budŜetowego 

 
 

 Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kampinos uchwala,  
co następuje: 
 

§ 1 
1. Zakres informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Kampinos za I półrocze 
powinien zawierać część opisową obejmującą: 

1) analizę realizacji dochodów budŜetowych oraz przychodów 
2) analizę wykonanych wydatków budŜetowych oraz rozchodów 
3) ocenę realizacji zadań inwestycyjnych 
4) analizę naleŜności i zobowiązań podatkowych z opisem podjętych czynności 

egzekucyjnych, w tym  wysokość ściągniętych naleŜności 
5) kwoty skutków obniŜenia górnych stawek podatkowych obliczone za dany okres 

sprawozdawczy, skutki udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń naleŜności podatkowych 
6) skutki udzielonych ulg w spłacie naleŜności cywilnoprawnych 
7) określenie stanu zadłuŜenia gminy, okresu kredytowania 
8) ustalenie wyniku finansowego  (nadwyŜki – niedoboru budŜetu); w przypadku 

wystąpienia deficytu budŜetu naleŜy podać źródło jego pokrycia 
9) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, 

programach lub zadaniach wieloletnich. 
2. Część opisowa w zakresie realizacji dochodów i wydatków budŜetowych winna określać 
przyczyny istotnych odchyleń od wielkości planowanych i skutków mogących mieć wpływ 
na wykonanie budŜetu rocznego. 
 

§ 2 
1. Zakres informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Kampinos za I półrocze 
powinien zawierać zestawienia w formie tabelarycznej: 

1) dochodów budŜetowych w szczegółowości nie mniejszej niŜ w uchwale budŜetowej, 
w podziale na: 
a) dochody bieŜące, w tym: 
- dotacje,  
- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające 
zwrotowi  

b) dochody majątkowe, w tym:  
- dotacje, 
- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające 

zwrotowi       
       

2) wydatków budŜetowych w szczegółowości nie mniejszej niŜ w uchwale budŜetowej, 
w podziale na: 
a) wydatki  bieŜące, w tym: 
- wydatki jednostek budŜetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  
oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek,  
- dotacje na zadania bieŜące,  



- świadczenia na rzecz osób fizycznych,  
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5  

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,  
- obsługa długu 
 

             b) wydatki majątkowe, w tym: 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem 
środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi,  

- zakup i objęcie akcji i udziałów, 
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, 
- dotacje    

              
c) zadania zlecone Gminie na podstawie ustaw i porozumień 
d) zadania inwestycyjne 
e) planowane i wykonane przychody i rozchody budŜetu gminy. 
 

2. Zestawienia, o których mowa w ust. 1, sporządzane w formie tabelarycznej powinny 
zawierać porównanie do wielkości planowanych określonych w uchwale budŜetowej,  
w ujęciu procentowym, według stanu na dzień 30 czerwca. 
 

§ 3 
Zapisy § 1 ust. 1 pkt 9) mają zastosowanie po raz pierwszy do informacji za I półrocze 2011 r. 
 

§ 4 
Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos przedkłada Wójtowi Gminy informację o przebiegu 
wykonania planu finansowego za I półrocze w terminie do 31 lipca roku budŜetowego  
w zakresie obejmującym: 
1. planowane i wykonane dochody 
2. planowane i wykonane wydatki, w tym na wynagrodzenia i pochodne 
3. stan naleŜności i zobowiązań, w tym wymagalnych. 
 

§ 5 
W terminie do 31 sierpnia roku budŜetowego Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej: 
1.  informację o przebiegu wykonania budŜetu gminy za pierwsze półrocze 
2.  informację o której mowa w § 4. 
 

§ 6 
Traci moc Załącznik Nr 4 pn. Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budŜetu  
za I półrocze roku budŜetowego do Uchwały Nr III/7/06 Rady Gminy Kampinos z dnia  
20 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalania budŜetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu, procedury rozpatrywania sprawozdania 
z wykonania budŜetu za rok budŜetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących 
sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 
roku budŜetowego. 
 

§ 7 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos. 
 

§ 8 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 


