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UCHWAŁA NR 0150/XX/

/12

RADY MIASTA TYCHY
z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta Tychy za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej miasta Tychy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
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 późn. zm.), art. 266 ust.2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.),
po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,
Rada Miasta Tychy
uchwala:
§1
Zakres i formę informacji za pierwsze półrocze roku budżetowego:
1. o przebiegu wykonania budżetu miasta,
2. o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury,
3. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
§2
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze zawiera:
1. część opisową,
2. część tabelaryczną.
§3
Część opisowa informacji, o której mowa w § 2, zawiera w szczególności:
1. omówienie realizacji głównych źródeł dochodów i kierunków zrealizowanych
wydatków bieżących i majątkowych,
2. omówienie przyczyn odchyleń w realizacji dochodów i wydatków w stosunku do
planu,
3. omówienie realizacji zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi,
4. omówienie realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania
Narkomanii,
5. omówienie wykonania przychodów i kosztów samorządowych zakładów
budżetowych.
§4
Część tabelaryczna informacji, o której mowa w § 2, zawiera:
1. zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu,
z podziałem na dochody i wydatki bieżące i majątkowe oraz dochody i wydatki
gminy i powiatu,

Data wygenerowania dokumentu: 2022-08-17 4:31:11

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=39073

2.

3.

4.

5.
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8.
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wykonanie dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z
wyodrębnieniem źródeł powstania, w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz
dochody gminy i powiatu,
wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z
wyodrębnieniem:
a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
dotacji na zadania bieżące,
świadczeń na rzecz osób fizycznych,
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi,
wydatków na obsługę długu,
wydatków na realizację zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw,
remontów,
b) wydatków majątkowych, w tym w szczególności:
inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego,
wydatków na realizację zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw,
wykonanie kwot udzielonych dotacji z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych,
podmiotowych i celowych w podziale na:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i
administracją rządową,
wykonanie wydatków na remonty,
wykonanie wydatków na realizację zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw,
wykonanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych
zgłaszanych przez jednostki pomocnicze,
informacje o łącznej kwocie zastosowanych ulg w spłacie należności pieniężnych w
układzie określonym w załączniku nr 4 do Uchwały Nr 0150/XL/897/10 Rady Miasta
Tychy z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu
i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Tychy lub
jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w
przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc oraz wskazania organów lub
osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

§5
Informacje zawarte w § 4 pkt 1, 2, 3 sporządza się w układzie:
plan na dzień 1 stycznia roku budżetowego,
plan po zmianach,
wykonanie za I półrocze.
§6
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury za I półrocze danego roku obejmuje:
1. przychody, z wyodrębnieniem dotacji z budżetu państwa oraz dotacji podmiotowych i
celowych z budżetu miasta,
2. koszty, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- płatności odsetkowe wynikających z zaciągniętych zobowiązań,
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- zakup towarów i usług,
3. środki na wydatki majątkowe,
4. środki przyznane innym podmiotom,
5. stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, na początek i koniec okresu
sprawozdawczego,
6. stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego,
7. omówienie działalności merytorycznej placówek oraz zrealizowanych remontów i
inwestycji.
§7
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze obejmuje:
1. przedstawienie aktualnie obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej
uwzględniającej zmiany podjęte w ciągu I półrocza roku budżetowego,
2. wykonanie przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w szczególności
omówienie wydatków na wieloletnie zadania majątkowe oraz programy i projekty
finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z
innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
3. omówienie kwoty długu miasta.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.
§9
Traci moc uchwała Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLV/994/10 z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta
Tychy za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o
przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Uchwała Nr 0150/XX/
/12
Zmiana uchwały wynika z konieczności dostosowania zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej miasta Tychy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury do istniejącego stanu faktycznego i prawnego
wynikającego m.in. ze zmiany ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Opracował:

Numer nadany przez DUR:

..........................................................................
Projekt uchwały kieruję na:

..........................................................................
(data i podpis pracownika)

Zatwierdził pod względem merytorycznym:

..........................................................................
(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady
Miasta)

..........................................................................
(data, podpis i pieczątka Kierownika)

Odpowiedzialny pracownik (podmiot)
za realizację uchwały:

Sprawdził pod względem prawnym:
DKB I
..........................................................................
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)

Zatwierdził:

Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
DUR
DKB I
DKB II

..........................................................................
(data, podpis i pieczątka Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta
Tychy celem przedłożenia pod obrady.

..........................................................................
(data, podpis i pieczątka Prezydenta)
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