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Uchwała Nr XXXVI/218/2006
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta 
Makowa Mazowieckiego za pierwsze półrocze

Na podstawie art.198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 
§ 1

1. Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego przedstawia Radzie Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w terminie do 
dnia 31 sierpnia roku budżetowego informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta 
Makowa Mazowieckiego za pierwsze półrocze roku budżetowego w szczegółowości 
nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w układzie tabelarycznym z uwzględnieniem 
wielkości planu, wykonania i procentowego wykonania planu.

2. Wraz z informacją, o której mowa w ust. 1 przedstawia się sprawozdanie opisowe.

§ 2

W informacji, o której mowa w § 1 uwzględnia się następujące dane:
1) plan i wykonanie dochodów w nie mniejszej szczegółowości niż: dział i źródło 

pochodzenia dowodów,
2) plan i wykonanie dodatków w pełnej szczegółowości jak uchwała budżetowa,
3) planowaną i wykonaną kwotę deficytu lub nadwyżki budżetu miasta,
4) planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu miasta,
5) plan i wykonanie rachunku dochodów własnych oraz funduszy celowych,
6) realizację wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z 

wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,
7) realizację wydatków na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej 

w części związanej z realizacją zadań miasta, a mianowicie: 
a) środków przeznaczonych na realizację programów przedakcesyjnych,
b) środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
c) innych środków,

8) plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu,

9) plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych 
realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego,

10) plan i wykonanie dotacji z budżetu miasta, z uwzględnieniem:
a) jakim podmiotom zostały przekazane dotacje,
b) na jaki cel,
c) w jakiej wysokości,
d) w trybie jakich przepisów,

11) upoważnienia udzielone Burmistrzowi przez Radę Miejską,
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12) dochody planowane i wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych i wydatki (planowane i wykonane) na realizację zadań określonych w 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

          Andrzej Wł. Pałucki

UZASADNIENIE
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Stosownie do przepisu art. 198 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych  organ  stanowiący  jednostki  samorządu  terytorialnego  określa  zakres  i  formę 
informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze 
półrocze.
Informację,  o  której  mowa  Burmistrz  przedstawia  organowi  stanowiącemu  jednostki 
samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia.
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