
UCHWAŁA NR XVIII/160/2019
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia, 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania 
planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji 

kultury za I półrocze roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U z 2019 roku, poz. 506), art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) oraz art. 266 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 869) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1. 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia za I półrocze zawiera w szczególności:
1) zestawienie dochodów budżetu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, sporządzone 
w szczegółowości takiej jak w uchwale budżetowej,
2) zestawienie wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, sporządzone 
w szczegółowości takiej jak w uchwale budżetowej,
3) zestawienie przychodów i rozchodów sporządzone w szczegółowości takiej jak w uchwale budżetowej,
4) zestawienie wydatków majątkowych.

§ 2. 

1. Informacja, o której mowa w §1, składa się z części tabelarycznej i części opisowej.

2. Część tabelaryczna zawiera następujące informacje:

1) plan roczny,
2) wykonanie za I półrocze,
3) wskaźnik dynamiki.

3. Część opisowa zawiera omówienie budżetu Gminy Miasta Radomia za I półrocze wraz z komentarzem 
dotyczącym istotnych odchyleń wykonania dochodów i wydatków w stosunku do planu.

§ 3. 
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 
obejmuje:
1) zestawienie tabelaryczne oraz część opisową omawiającą podstawowe wielkości dotyczące wieloletniej 
prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego,
2) zestawienie tabelaryczne oraz informację o stopniu realizacji przedsięwzięć dotyczącą:
a) wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
b) wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
c) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

§ 4. 
Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku 
budżetowego zawiera w szczególności:
1) część opisową wraz z komentarzem dotyczącym istotnych odchyleń w wykonaniu planu finansowego,
2) część tabelaryczną, która zawiera informacje w podziale na plan roczny i wykonanie, w tym:
a) stan środków obrotowych na początek roku,
b) przychody instytucji kultury,
c) koszty działalności instytucji kultury,
d) wynik finansowy,
e) stan należności ogółem, w tym należności wymagalne,
f) stan zobowiązań ogółem, w tym zobowiązania wymagalne.

§ 5. 
Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 
I półrocze roku budżetowego zawiera w szczególności:
1) część opisową wraz z komentarzem dotyczącym istotnych odchyleń w wykonaniu planu finansowego,
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2) część tabelaryczną, która zawiera informacje w podziale na plan roczny i wykonanie, z uwzględnieniem źródeł 
finansowania działalności, w tym:
a) przychody samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
b) koszty działalności,
c) wynik finansowy,
d) stan należności ogółem, w tym należności wymagalne,
e) stan zobowiązań ogółem, w tym zobowiązania wymagalne.

§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. 
Traci moc Uchwała Nr 142/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zakresu 
i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Radomia, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego oraz Uchwała Nr 578/2013 z dnia 26.08.2013 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 142/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie 
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Radomia, o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Radomiu

Kinga Bogusz
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