
UCHWAŁA nn :rrdrymuasrzcee
away durny dawnemu adena.

: dnia 25 czerwca IDEE reku

w sprawie ukradli-enia zakresu :' fermy Inwałd! e przebiegu wrkenanfe budżetu gminy
za: Ipółmcze

Na pndstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia El rnarca IEEE reku :: samerzadzie gminnym ”Dz. u. z
20:11 reku Nr 1-42, paz. 1591 z późniejszymi zmianamli braz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca EDGE
reku c: finansach publicznych iDE. U. Nr 2-49, paz. 21:34 z późniejszymi zmianami.:r
- Rada Gminy Dplncgdra Górna uchwala, ce nastepuje :

5 1
Wójt Gmlny przedstawia pisemna Infermacje :: przeblegu wykbnania budżetu gminy za I pńłrb-cze w terminie
dc: 31 sierpnia rclku budzetewega.

% E
lnfnrmacja, a której mewa w 5 & winna składać się z części tabelarycznej I apisewej.
1. Cześć tabelaryczna pkresla :

aj zestawienie wykdnania planu dbchnddw budzetewych pe zmianach według dziaidw, rnzdziaidw
[ paragrafów klasyfikacji budzetewej,

b]: zestawienie wykbnanla planu wydatkdw budzetnwych pt: zmianach według działów. rpzdziałdw
I paragrafów klasyfikacji budzettiwej

:] realizacje plandw finansewyci1 zadań z zakresu administracji rządbwej braz innych zadań
zlecanych gminie usiawaml

2. Cześć ppisc-wa winna zawlerar'i miedzy lnnyml emńwienle :
aj wykbnania dpchciddw z peszczegdlnych zrń-deł, tj. dechpddw własnych. ddtacji celi:-wyd”: l

subwencji braz ewentualnych d-dchyleń wynikających z realiza budżetu i przyczyn Ich
pewsterI-la

'

b] wyknnania wydatkciwr z pedziaiem na wydatki bieżące i majatkewe ze szczególnym
uwzględnieniem :
- w grupie wydatków bieżących :

- wynagradzeń I pdchbdnych
- detacji udzielanych budżetu .i na jakie zadania I jakim jednpstirirwriji
- wydatków na nbsluge długu braz pare—czeń I gwarancji

. w grupie wydatków majątkdyrych — atbpnla realizacji puszczegńlnych zadań inwestycyjnych
cj yrykbnania zadań na prdgrarny i prejekty realizciwane ze Średkńw funduszy strukturalnych.

Funduszu Spdjnps'ci i innych śrddkdw Linii Edrbpejskiej
dj realizacji zadań w zakresie przeciwdzlałanla alkdhalizmpwl
e] wykenania przychdddw I rezchbddw
FJ wysakescl deficytu lub nadwyżki
gli wysekpscl stanu zadłużenia jednbstkl samdnądu terytbrlalnegb
hj wykanania planu ńnanspwegp funduay celewych

% 3
Traci mpc Uchwała Nr kitlrezrzpeb Rady Gminy Dpindgńra Górna z dnia 5 czerwca zada reku w
sprawie :::-kreślenia zakresu i fcrrny infbrmacji :: przebiegu wykpnania budżetu za I pdłmcze.

54
dewledzlalnym za wykbnanie niniejszej Uchwaly czyni się Wójta Gminy.

5 5
Uchwała wchedzi w zycie z dniem ppdjecia I pc-dlega bgidszeniu.

Rady Gminy

- . dziewski


