
Uchwała Nr XII/97/17                                                                                                                        

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie   

 

z dnia 29 września 2017 roku      

    

w sprawie zakresu i formy informacji Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

o przebiegu wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za pierwsze 

półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

  

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz  z  2017 r.  poz.  730 i 935 ) oraz art. 4 ust. 2 i art. 

266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537), 

Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Informacja Zarządu o przebiegu wykonania budżetu Związku Miast i Gmin 

Dorzecza Parsęty za pierwsze półrocze zawiera: 

1) wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu w szczegółowości określonej jak w 

uchwale budżetowej; w tym: 

a) wydatki bieżące, 

b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych, 

c) wydatki na obsługę długu, 

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, innych 

bezzwrotnych środków;  

2) wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu; 

3) zestawienie realizowanych zadań statutowych (inwestycyjnych) wraz z informacją o 

stopniu zaawansowania ich realizacji. 

 

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku za pierwsze półrocze zawiera 
część objaśniającą, dotyczącą danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3. 

 
§ 2. 1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzana 

jest według stanu na dzień 30 czerwca w formie tabelarycznej, w szczegółowości określonej 
ja w wieloletniej prognozie finansowej, zastrzeżeniem ust. 2. 

 
2. Informacja określona w ust. 1 zawiera także informację o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, uwzględniającą stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.  

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Przewodniczący Zgromadzenia 

         /-/ Marek Kuźma 


