
                                                 UCHWAŁA NR XXXV/395/10                            PROJEKT 

RADY  MIEJSKIEJ  W  BIAŁEJ 

z dnia 30 sierpnia 2010 r. 

 

w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Białej z wykonania budżetu Gminy Biała oraz 

przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury 

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. 

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, 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; 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 146, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje: 

       

 

§ 1 

 

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za okres od 1 stycznia do 30 

czerwca 2010 r. oraz informację z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 

okres 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r., z godnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE: 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 

1240 ze zm. ) Burmistrz zobowiązany jest do przedstawienia  organowi stanowiącemu: 

 informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 

danego roku, 

 informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 

danego roku. 

 

Informacja z wykonania budżetu i wykonania planów finansowanych instytucji kultury za I 

półrocze 2010 r. przygotowana została zgodnie z uchwałą nr XXXIII/383/10 Rady Miejskiej w 

Białej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Biała, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz 

przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze. 

 

Sporządziła: 

 

Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy                                                             Biała, dnia 18.08.2010 r. 


