
Projekt

z dnia 17 czerwca 2013 r.
DRUK NR 1022-1

Uchwała Nr ....................
Rady Miasta Lublin

z dnia .................... 2013 r.

zmieniająca uchwałę nr 114/X/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 26 maja 2011 
r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 

miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz 
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych 

instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 
pierwsze półrocze roku budżetowego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 11, 
w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 266 
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240 z późn. zm.) – Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1
W uchwale nr 114/X/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 26 maja 2011 r. 

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji 
o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury 
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 
roku budżetowego, wprowadza się następującą zmianę: załącznik nr 1 do 
uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Lublin 

Piotr Kowalczyk
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Załącznik nr 
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin

……………………………. z dnia
pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w …….. roku
w zł w zł w zł i gr

Lp. Wyszczególnienie Plan w oparciu o 
uchwałę budżetową 

Plan po zmianach 
na 30.06. ……..  r.

Wykonanie na 
dzień 30.06….. r. % 5:4

1 2 3 4 5 6

Stan środków pieniężnych na początek 
roku

1. Przychody ogółem, z tego:
1.1 Dotacja z budżetu miasta
1.1.1 Dotacja podmiotowa
1.1.1.1 w tym: na remonty

1.1.2
Dotacja celowa na realizację 
wskazanych zadań i projektów

1.1.2.1
w tym: finansowanych ze środków 
europejskich 

1.2

Środki od pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów 
publicznych

1.3
Przychody z prowadzonej działalności, 
z tego:

1.3.1
z usług (w części opisowej wymienić 
jakie)

1.3.2
ze sprzedaży składników majątku 
ruchomego

1.3.3
z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych

1.4 Środki otrzymane od osób fizycznych
1.5 Środki otrzymane od osób prawnych

1.6

Pozostałe przychody 
(w części opisowej wymienić jakie np. 
odsetki)

2. Koszty ogółem, z tego:
2.1 wynagrodzenia, z tego:
2.1.1 osobowe z tytułu umowy o pracę

2.1.1.1 w tym nagrody jubileuszowe
2.1.1.2 w tym odprawy 

2.1.2 honoraria, z tego:
2.1.2.1 dla pracowników 
2.1.2.2 dla osób nie będących pracownikami

2.1.3

pozostałe wynagrodzenia (w części 
opisowej wymienić jakie np. 
wynagrodzenia bezosobowe - umowy 
zlecenia, o dzieło)

2.2 Składki na ubezpieczenia społeczne
2.3 Składki na Fundusz Pracy

2.4
Zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

2.5 Materiały i wyposażenie

2.6
Energia (woda, energia cieplna 
i elektryczna, gaz)

2.7 Remonty
2.8 Inne usługi 

2.9
Podatki i opłaty (np. podatek od 
nieruchomości)

2.10 Amortyzacja
2.11 Czynsze
2.12 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne

2.13
Pozostale koszty (w części opisowej 
wymienić jakie)

3. Wynik finansowy brutto (1-2)
4. Podatek dochodowy
5. Wynik finansowy netto (3-4)
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Lp. Wyszczególnienie Plan w oparciu o 
uchwałę budżetową 

Plan po zmianach 
na 30.06. ……..  r.

Wykonanie na 
dzień 30.06….. r. % 5:4

1 2 3 4 5 6
6. Zobowiązania ogółem wg Rb Z * X X

w tym wymagalne
7. Należności ogółem wg Rb N X X

w tym wymagalne
Stan środków pieniężnych na koniec 
okresu

Koszty działalności (kwota z poz. 2) 
w rozbiciu na poszczególne 
przedsięwzięcia (w ujęciu 
zadaniowym)
…
…

Dotacje celowe na finansowanie 
inwestycji
w tym z budżetu miasta
Iwestycje i zakupy inwestycyjne 
ogółem
w tym sfinansowane 
z dotacji celowej z budżetu miasta

Średnia liczba zatrudnionych 
(w przeliczeniu na pełne etaty)
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
(w zł)

Wpływy z należności z lat poprzednich X X
Pokryte zobowiązania z roku 
poprzedniego X X

*  w części opisowej  wymienić
Zobowiązania długoterminowe, w tym 
wymagalne
z tytułu dostaw i usług
z tytułu wynagrodzeń
inne (wymienić jakie)
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym 
wymagalne
z tytułu dostaw i usług
z tytułu wynagrodzeń
inne (wymienić jakie)
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin  zmieniającej  uchwałę nr  114/X/2011 Rady 
Miasta Lublin z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania  budżetu  miasta,  informacji  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy 
finansowej  oraz  informacji  o  przebiegu  wykonania  planów  finansowych 
samorządowych instytucji kultury        i samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego

Proponowana zmiana uchwały  nr  114/X/2011 Rady Miasta Lublin z dnia  26 maja 
2011  r. w sprawie  zakresu  i  formy informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  miasta, 
informacji  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej  oraz  informacji
o  przebiegu  wykonania  planów  finansowych  samorządowych  instytucji  kultury
i  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  za  pierwsze  półrocze  roku 
budżetowego polega na zmianie załącznika nr 1, zgodnie z proponowanym w niniejszym 
projekcie uchwały. Zmiana ww. załącznika polega głównie na:

• dodaniu pozycji: stan środków pieniężnych na początek roku i na koniec okresu,
• wyodrębnieniu  z  pozycji  przychodów i  kosztów dotacji  celowej  na  finansowanie 

inwestycji i ujęciu w pozycjach odrębnych,
• wyszczególnieniu pozycji przychodów zgodnie ze źródłami wskazanymi w ustawie 

z  dnia  25  października  1991  r.  o  organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności 
kulturalnej,

• ujęciu dodatkowych informacji w zakresie zobowiązań i należności.
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