UCHWAŁA NR XXVI/141/08
RADY GMINY GŁOWNO
z dnia 29 października 2008 r.
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze i sprawozdań rocznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
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 i 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, 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) oraz art. 198 i art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r.
Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249
poz. 1832; z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560) Rada
Gminy Głowno uchwala, co następuje:
§ 1.1. Określa się, że informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głowno za
I półrocze zostanie złożona przez Wójta Gminy Głowno w formie pisemnej w biurze Rady
Gminy w Głownie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 sierpnia danego roku.
2. Informacja będzie obejmowała:
a) zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wg planu i wykonania
w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na dzień 30 czerwca danego
roku
b) informację o wysokości:
- zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca danego roku,
- udzielonych poręczeń,
- dokonanych zmianach w planie wydatków w ramach upoważnień wynikających z
uchwały budżetowej.
§ 2. Określa się, że sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głowno
zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu
Gminy Głowno w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej Wójt Gminy
Głowno przedstawia Radzie Gminy w Głownie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
do 20 marca roku następującego po roku budżetowym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

