
Uchwała 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 samorządo-
wych  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 sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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  2001  r.  Nr  142,  poz.  1592 
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
Ustala się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu mia-

sta za pierwsze półrocze roku budżetowego obejmującej:
1. Część tabelaryczną zawierającą plan (wg uchwały budżetowej – ogółem, 

wg stanu na 30 czerwca roku budżetowego) i wykonanie dochodów i wy-
datków oraz przychodów i rozchodów, a także przychodów i kosztów samo-
rządowych  zakładów budżetowych  wynikające ze sprawozdawczości  bu-
dżetowej  pierwszego  półrocza  w  szczegółowości  uchwały  budżetowej  z 
uwzględnieniem stopnia realizacji planu. 

2. Część opisową zawierającą informacje o realizacji budżetu miasta obejmu-
jące: 
1) w układzie grup w szczegółowości co najmniej do działów klasyfikacji 

budżetowej:
a) dochody w podziale na bieżące i majątkowe dla zadań gminy i po-

wiatu z uwzględnieniem stopnia realizacji planu,
b) wydatki w podziale na bieżące i majątkowe z uwzględnieniem stop-

nia realizacji planu,  w szczególności z uwzględnieniem informacji o:
− pozabudżetowych bezzwrotnych źródłach finansowania zadań,
− zrealizowanym  zakresie  rzeczowym  zadań  remontowych 

i majątkowych,
− zadaniach dotowanych z budżetu miasta, 

2) przychody i rozchody,
3) należności i zobowiązania, w tym wymagalne,
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4) przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych,
5) dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek prowadzą-

cych działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi 
finansowane.

3. Część opisową  zawierającą  informację  o  zmianach  w  planie  dochodów 
i wydatków  dokonanych  w  budżecie  miasta  w  pierwszym  półroczu,  ze 
szczególnym uwzględnieniem zmian w planie wydatków realizowanych z 
udziałem środków europejskich.

4. Część opisową zawierającą graficzną prezentację syntetycznych wielkości 
budżetowych w zakresie realizacji budżetu miasta w pierwszym półroczu w 
formie wykresów.

§ 2
Ustala się zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej pro-

gnozy finansowej obejmującej:
1. Część tabelaryczną w szczegółowości uchwały w sprawie wieloletniej pro-

gnozy finansowej zawierającą plan (wg uchwały w sprawie wieloletniej pro-
gnozy finansowej,  wg stanu na 30 czerwca roku budżetowego) i wykona-
nie pierwszego półrocza wynikające ze sprawozdawczości budżetowej oraz 
w zakresie operacji finansowych za pierwsze półrocze z uwzględnieniem 
stopnia realizacji  planu, zaś w zakresie przedsięwzięć majątkowych oraz 
projektów realizowanych z udziałem środków europejskich także stopnia 
realizacji łącznych nakładów finansowych.

2. Część opisową zawierającą w szczególności informacje w zakresie:
1) wyniku budżetu oraz wielkości zadłużenia,
2) realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 3
1. Ustala się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania planów finanso-

wych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze w formie:
1) tabelarycznej, zgodnie z załącznikiem nr  1 do niniejszej uchwały, 
2) opisowej zawierającej omówienie:

a) wykonanych przychodów i kosztów,
b) przyczyn odchyleń od wykonania przychodów i kosztów,
c) stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,
d) zrealizowanych przedsięwzięć w ramach działalności programowej.

2. Ustala się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania planu finanso-
wego  samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze 
półrocze w formie:
1) tabelarycznej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 
2) opisowej zawierającej omówienie:

a) wykonanych przychodów i kosztów,
b) przyczyn odchyleń od wykonania przychodów i kosztów,
c) stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
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§ 4
Traci moc uchwała nr 30/IV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 18 stycznia 

2007 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 
miasta oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodziel-
nego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury 
za  pierwsze  półrocze  danego  roku  budżetowego  zmieniona  uchwałą 
nr 730/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 r. 

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin

/ - / Piotr Kowalczyk
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