UCHWAŁA NR XLVI/511/18
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 23 października 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/440/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść przepisu § 3 Uchwały nr XLIV/440/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia
10 listopada 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, który to przepis
otrzymuje nowe brzmienie:
1. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami sporządza się w szczegółowości określonej przepisami
ustawy o finansach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego przepisu, ujmując w projekcie uchwały
budżetowej:
1) plan dochodów budżetu w szczegółowości dział, rozdział, paragraf,
2) plan wydatków budżetu w szczegółowości dział, rozdział, paragraf,
3) plan przychodów i rozchodów budżetu w szczegółowości paragrafów klasyfikacji budżetowej.
2. Materiały informacyjne przedkładane wraz z projektem uchwały budżetowej winny zawierać:
1) wykaz zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i innych wydatków majątkowych, w tym również
ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej planowanych do realizacji
w danym roku,
2) wykaz programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych, w tym również ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej planowanych do realizacji w danym roku, zawierający m.in. nazwę
programu/projektu, planowane wydatki,
3) plan dochodów i wydatków finansowanych z dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką
wodną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
4) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami w szczegółowości dział i rozdział klasyfikacji budżetowej.
3. Załącznikami do projektu uchwały budżetowej sporządzonymi w formie tabelarycznej są:
1) zestawienie planowanych kwot dotacji
w art. 215 ustawy o finansach publicznych,

udzielanych

z budżetu

w szczegółowości

określanej

2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych określający ogólne kwoty planowanych dochodów,
wydatków i ewentualne kwoty planowanych środków na koniec roku, w podziale na poszczególne
jednostki budżetowe.

1) Zm.

z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy
Mateusz Stanisz
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 234 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
organ stanowiący określa tryb prac nad projektem budżetu. Wymogi stawiane przez ustawodawcę dla
uchwały budżetowej i budżetu zawierają przepisy działu V ustawy o finansach publicznych.
Ustawodawca w art. 235 i 236 w/w uchwały określił wymogi stawiane dla planu dochodów i wydatków
budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany wprowadzane niniejszą uchwałą skutkować będą
zmianą układu tabeli, które zawierają plan wydatków majątkowych oraz wykaz programów i projektów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2, pkt 2a i pkt 3 ustawy o finansach
publicznych, a przy tym dostosowują treść uchwały do znowelizowanych przepisów ustawy o finansach
publicznych oraz do faktu braku istnienia samorządowego zakładu budżetowego w strukturach gminy.
W zawiązku z powyższym, zmiany wprowadzane niniejszą uchwałą są w pełni uzasadnione.
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