
 
UCHWAŁA   Nr X/141/2011 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne 
Sulinowo oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do 
podsektora samorządowego, w tym instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej  
za I półrocze roku budŜetowego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 
1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974  
i Nr 137, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675)  
w związku z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 
157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 
1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala,  
co następuje: 
  
 

§ 1. Ustala się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo za I półrocze roku budŜetowego w następujący sposób: 
1) tabelaryczne zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na 

dochody bieŜące i majątkowe; 
2) tabelaryczne zestawienie dotacji celowych na zadania własne; 
3) tabelaryczne zestawienie dotacji celowych na zadania bieŜące realizowane na podstawie 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; 
4) tabelaryczne zestawienie dotacji celowych na zadania bieŜące realizowane na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej; 
5) tabelaryczne zestawienie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich; 

6) tabelaryczne zestawienie środków ze źródeł pozabudŜetowych; 
7) tabelaryczne zestawienie środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane  

z innych źródeł; 
8) tabelaryczne zestawienie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami; 
9) tabelaryczne zestawienia dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na 

realizację zadań bieŜących jednostek sektora finansów publicznych; 
10) tabelaryczne zestawienie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów publicznych; 

11) tabelaryczne zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów; 
12) tabelaryczne zestawienie wydatków w rozdziałach w podziale na wydatki bieŜące  

i majątkowe; 



13) tabelaryczne zestawienie wydatków dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami; 

14) tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów dochodów własnych jednostek 
budŜetowych; 

15) tabelaryczne zestawienie zadań inwestycyjnych, w tym zadań inwestycyjnych ujętych  
w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym; 

16) tabelaryczne zestawienie stanu naleŜności i zobowiązań w tym wymagalnych; 
17) omówienie wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo. 
 
 § 2. 1. Ustala się zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Borne Sulinowo za I półrocze w następujący sposób: 
1) objaśnienia w formie opisowej o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej; 
2) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w formie tabelarycznej w układzie plan  
i wykonanie oraz opisowej o zaciągniętych zobowiązaniach dotyczących przedsięwzięć. 
 

§ 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczonych do 
podsektora samorządowego, w tym instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 
roku budŜetowego winna obejmować zestawienie wykonania planów finansowych tych 
jednostek w szczegółowości nie mniejszej niŜ w planach finansowych wraz  
z wyszczególnieniem stanu naleŜności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Informacja winna 
być sporządzona w układzie tabelarycznym z uwzględnieniem wielkości planu po zmianach  
i wielkości wykonania w ujęciu kwotowym oraz procentowego wykonania planu.  
 

§ 4. Zapisy § 2 mają zastosowanie po raz pierwszy do informacji sporządzanej  
za I półrocze 2011 roku.  

 
 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
§ 6. Traci moc uchwała Nr XLIII/506/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 
budŜetu Gminy Borne Sulinowo oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 
jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym instytucji kultury i samodzielnego 
zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budŜetowego. 
 

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



 
UZASADNIENIE: 

 
Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa zakres i formę informacji o: 
1)   przebiegu wykonania budŜetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze; 
2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, 
3) przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora 

samorządowego za pierwsze półrocze. 
Obowiązująca dotychczas uchwała Nr XLIII/506/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z 

dnia 9 czerwca 2010 roku wymagała zmiany w pierwszym półroczu 2011 roku, poniewaŜ 
przedmiotowa informacja przedstawiana przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego 
zarówno organowi stanowiącemu jak i regionalnej izbie obrachunkowej do 31 sierpnia 2011 r. 
będzie musiała zawierać informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
(uchwalonej po raz pierwszy na 2011 rok).  

 
 


