RAD A MIEJSKA
njku
Uchwata Nr VII/108/2011
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 29 kwietnia 2011r.
zmieniajaj:a

uchwale.

w

sprawie

okreslenia

zakresu

i

formy

informacji

o przebiegu wykonania budzetu Gminy Prudnik za pierwsze potrocze oraz informacji o
przebiegu wykonania planu finansowego samorzadowych instytucji kultury za pierwsze
polrocze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorza_dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr
113 poz. 984, Nr 153 poz, 1271 Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.
1568;

z 2004 r.

Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,

Nr 167 poz. 1759;

z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr
223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz.
146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz, 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz.
620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada
Miejska w Prudniku uchwala, co naste_puje;

§1
W Uchwale Nr LVII/890/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie
okreslenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Prudnik za
pierwsze potrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorzadowych
instytucji kultury za pierwsze poirocze wprowadza sie_ naste_pujaj:e zmiany:
1) w § 2:
a) w pkt 6 kazdorazowo uzyty wyraz ,,wydatki" w odpowiednim przypadku zaste_puje sie_
wyrazem ,,koszty" w odpowiednim przypadku;
b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
,,7) informacj^ o przebiegu wykonania rachunkow dochodow wydzielonych samorzadowych
jednostek budzetowych prowadzajcych dziatalnosc na podstawie ustawy o systemie oswiaty
wedlug wzoru:

Jednostka, ktora
utworzyla wydzielony
rachunek dochodow
1

Dzial /
rozdzial
2

Wyszczegolnienie
3
Stan srodkow pieni^znych
na poczajek roku

Plan po
zmianach

Wykonanie
za I polrocze

4

5

Dochody
RAZEM
Wydatki
Stan srodkow na koniec
I polrocza
roku
RAZEM

2) w § 4:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2}
wydatkow budzetowych, z wyodr^bnieniem la^cznej kwoty wydatkow bieza^cych
i
majgtkowych;
wydatkow
zwiazanych
z
realizacja,
zadah
okreslonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych, Gminnym
Programie Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz
w Gminnym Programie Przeciwdzialania Narkomanii",
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie;
,,6) wykonania przychodow i kosztow samorz^dowego zakladu budzetowego",
c) uchyla si$ pkt 7,
d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
,,8) rachunkow dochodow wydzielonych samorz^dowych jednostek
prowadza^cych dzialalnosc na podstawie ustawy o systemie oswiaty".

§2
Wykonanie uchwaly powierza si^ Burmistrzowi Prudnika.
§3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

budzetowych

