
UCHWAŁA NR XL/ 197 /10 
RADY GMINY CEGŁÓW 

z dnia 30 września 2010 
 

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu gminy  
za I półrocze roku budŜetowego 

 
Na podstawie art. 266 ustawy w dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Wójt Gminy Cegłów przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej, w terminie do 31 sierpnia roku budŜetowego informację o przebiegu 
wykonania budŜetu za I półrocze. 

2. W przypadku nie wykonania 50% budŜetu Wójt Gminy Cegłów uzasadnia stan wykonania. 
 

§ 2 
Informacja o przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze zawiera: 
1. Część opisową , zawierającą przebieg wykonania budŜetu i zadań inwestycyjnych oraz 

uwzględniającą stan naleŜności i zobowiązań, w tym wymagalnych. 
2. Część tabelaryczną, zawierającą następujące dane: 

- wykonanie planu dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów z tego: wykonanie 
dotacji celowych na zadania administracji rządowej zlecone gminie ustawami , dotacje 
celowe na zadania powierzone gminie w drodze umów lub porozumień zawartych z 
innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje na realizację zadań finansowanych 
ze środków UE, dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych 
- wykonanie planu wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów z tego: wykonanie 
wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych 
gminie ustawami, wydatków na zadania powierzone gminie w drodze umów lub 
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, wydatków na programy ze 
środków UE, wydatków na obsługę długu, wydatków na realizację zadań ujętych w 
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania  narkomanii 
- wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołeckiego 
- zadania inwestycyjne według źródeł finansowania, 
- informacje o przebiegu wykonania budŜetu gospodarki pozabudŜetowej 

3. Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu 
realizacji przedsięwzięć. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 
 

§ 4 
Traci moc Uchwała Nr XXII/109/08 Rady Gminy Cegłów z dnia 13 listopada 2008 roku w 
sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze roku 
budŜetowego. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia,  z wyjątkiem § 2 ust. 3, który wchodzi w Ŝycie 
od 01 stycznia 2011 r. 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 


