
 
                                                                                              Załącznik Nr 2 
                                                                                                       do uchwały Nr 445/XLII//2010 
                                                                                              Rady Miejskiej w Woźnikach 
                                                                                                      z dnia 29.09.2010r. 

 
 
 
Szczegółowość projektu uchwały budŜetowej  

 
 
1. Projekt uchwały budŜetowej określa: 
   a)  łączną kwotę planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieŜących i   
        majątkowych, 
   b)  łączną kwotę planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieŜących i  
         majątkowych, 
   c)  kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyŜki budŜetu wraz ze źródłami pokrycia   
        deficytu albo przeznaczenia nadwyŜki budŜetu, 
   d)  łączną kwotę planowanych przychodów, 
   e)  łączną kwotę planowanych rozchodów,  
   f)  limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek oraz emitowanych papierów  
        wartościowych o których mowa w art 89 ust. 1 i art 90, 
   g)  kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budŜetowym, zgodnie z zawartą  
        umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, 
   h)  szczególne zasady wykonywania budŜetu Gminy wynikające z odrębnych ustaw,      
        a w szczególności:  
       - zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   
         Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 
      - zasady finansowania zadań związanych z realizacją funduszu sołeckiego 
  i)  inne postanowienia, których obowiązek zamieszczania w uchwale budŜetowej wynika    
      z postanowień Rady Miasta, 
  j)  upowaŜnienia dla Burmistrza Gminy do: 
      -  dokonywania zmian w budŜecie, 

        -  zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emitowania papierów wartościowych o których mowa 
w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych 

     -  lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach w innych bankach mających             
         siedzibę na terenie kraju, 
      -  przekazania niektórych uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy. 
 
 
2.  W załącznikach  do projektu uchwały budŜetowej zamieszcza się w szczegółowości 

określonej w ustawie o finansach publicznych 
a)  planowane dochody  w rozbiciu na zadania własne , zadania z zakresu administracji 

rządowej i inne zlecone gminie odrębnymi ustawami, zadania wykonywane na mocy 
porozumień z organami administracji rządowej, zadania realizowane w drodze umów lub 
porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w układzie działów i rozdziałów 
klasyfikacji budŜetowej z podziałem na dochody bieŜące i majątkowe, według  źródeł, 



 
  b) planowane wydatki w rozbiciu na zadania własne, zadania wykonywane na mocy         
      porozumień z organami administracji rządowej, zadania realizowane w drodze umów lub    
     porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w układzie działów i rozdziałów   
     klasyfikacji budŜetowej z podziałem na: 
     1.  wydatki bieŜące z wyodrębnieniem: 
          - wydatków jednostek budŜetowych , w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych   
            oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, 
          - dotacji na zadania bieŜące, 
          - świadczeń na rzecz osób fizycznych, 
          - wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5   
             ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań  
            Gminy, 
           - wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę przypadające do spłaty   
             w  danym roku budŜetowym, 
          - wydatków na obsługę długu  Gminy  
     2. wydatki majątkowe w tym :na: 
         - inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyodrębnieniem wydatków na programy   
           finansowane z udziałem  środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o  
           finansach  publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy, 
         - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa  
            handlowego. 
 
c)  zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŜetu Gminy,  z podziałem na dotacje   
     dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów      
     publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych   
     związanych z realizacją zadań Gminy, ze wskazaniem zakresu dotacji (podmiot dotowany,     
     przeznaczenie,  klasyfikacja budŜetowa) 
 
d)  plan dochodów rachunku dochodów jednostek budŜetowych prowadzących działalność  
     określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, w       
     szczegółowości do źródeł, według działów i rozdziałów klasyfikacji budŜetowej,  z podziałem   
     na poszczególne  jednostki.   
 
 e) zapisy ujęte w projekcie uchwały budŜetowej powinny być zgodne, w zakresie   
     zadań/przedsięwzięć i kwot przewidzianych na dany rok budŜetowy, z danymi wykazanymi  
     w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


