ZARZĄDZENIE NR 177/VIII/2019
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za
I półrocze 2019r.
Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy” z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 201 7r., poz. 2077 z późn. zm.), zarządzam co następLije:
1. Przedkładam Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 201 9r.
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Informację z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2019 określa Zał. Nr I do
Zarządzenia,
Informację z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 określa Zał. Nr 2 do
Zarządzenia,
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy przekazane z budżetu państwa za
I półrocze 2019 określa Zał. Nr 3 do Zarządzenia.
Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2019 określa Zał.
Nr 4 do Zarządzenia,
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I pólrocze 2019 określa Zał. Nr 5 do
Zarządzenia,
Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego za
I półrocze 2019 określa Zał. Nr 6 do Zarządzenia,
Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych na 2019 rok, w tym zadań inwestycyjnych.
zakupów inwestycyjnych za I półrocze 201 9 określa Zał. Nr 7 do Zarządzenia,
Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 roku określa Zał. Nr 8 do
Zarządzenia,
Plan i wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze
2019 roku określa Zał. Nr 9 do Zarządzenia,
Plan i wykonanie rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za
I półrocze 201 9r. (art. 223 u.f.p.) określa Zał. Nr 10 do Zarządzenia,
Stan należności i zobowiązań podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków
i udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia za I półrocze 2019r. określa Zał. Nr 11 do
Zarządzenia,
Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązań wymagalnych określa Zał. Nr 12 do
Zarządzenia.
Plan i wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019r. określa
Zał. Nr 13 do Zarządzenia.
Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata
20 19-2023 na dzień 30 czerwca 2019r. oraz Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć
wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023 na dzień 30.06.2019r. określają Tabela nr
I i Tabela nr 2 do Zarządzenia.
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2. Integralną część Zarządzenia stanowi informacja z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za
I półrocze 2019r. wraz z częścią opisową.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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