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UCHWAŁA NR VII/  61 /2011
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/349/2010 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 czerwca 2010 r. 
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łodygowice, planu 

finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej za I półrocze roku budżetowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 266 ust. 2 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXIX/349/2010 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia 
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łodygowice, planu finansowego 
samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 
I półrocze roku budżetowego, wprowadza się następujące zmiany : 

1. § 1 ust. 3, otrzymuje brzmienie: „§ 1 ust. 3. Tabele dotyczące dochodów budżetu gminy sporządza się, 
w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem podziału określonego przepisami ustawy 
o finansach publicznych. 

2. w § 2 ust.1, po pkt 9 dodaje się pkt 10, który otrzymuje brzmienie: „§ 2 ust.1 pkt 10. Informacja 
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze powinna obejmować część tabelaryczną 
zawierającą zestawienie wykonania wieloletniej prognozy finansowej, oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć 
ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie danego roku 
budżetowego, w układzie: 

a) plan na dzień 30 czerwca roku budżetowego, 

b) wykonanie na dzień 30 czerwca roku budżetowego, 

c) wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu, 

d) omówienie rozbieżności w wykonaniu oraz ich przyczyn". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 
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