
 
Uchwała Nr IV/14/2011 

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu  
Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”  

z dnia 16 sierpnia 2011r. 
 
 

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Związku Gmin i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 

pierwsze półrocze roku budżetowego. 
 
  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 późniejszymi zmianami) i art. 266 ust. 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 

późniejszymi zmianami) - Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje: 

 
  § 1. Określa się zakres i formę informacji za okres I półrocza o: 
 
 1) przebiegu wykonania budżetu Związku, 
 
 2) kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 
przedsięwzięć, 
 
  
  § 2.1. Informację, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 przedstawia się w formie 
tabelarycznej i opisowej. 
 
  2. Część tabelaryczna informacji powinna zawierać: 
 
 1) zestawienia dochodów budżetu – plan i wykonanie w pełnej szczegółowości 
klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, 
 
 2) zestawienia wydatków budżetu – plan i wykonanie w pełnej szczegółowości 
klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem na wydatki bieżące i majątkowe, 
 
 3) zestawienia planu i wykonania przychodów i rozchodów budżetu. 
 
  3. Część opisowa informacji powinna zawierać: 
 
 1) poziom realizacji dochodów i wydatków, 
 
 2) wskazanie przyczyn występujących odchyleń od planów, 
 
 3) omówienie realizacji zadań inwestycyjnych jednorocznych, 
 
 4) realizacja przychodów i rozchodów budżetu, 
 
  



 
  § 3.1. Informacja, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 powinna zawierać: 
 
 1) kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek i wykupu 
papierów wartościowych, 
 
 2) wielkość zadłużenia, 
 
 3) przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. 
 
   
  § 4. Traci moc uchwała Nr XV/37/06 Zgromadzenia Związku Gmin 
Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie 
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze 
półrocze. 
 
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 


