
               

Uchwała Nr  XLIX.595.2018 

Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

  

w sprawie zmian Uchwały Nr  XX.256.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 czerwca 2016 r. 
dotyczącej określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

 

Na podstawie art. 234 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 
2017 r. poz. 2077 ze zm. Dz.U. z 2018 r. poz.1000, poz.62, poz.1366) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 
ze zm. Dz.U. z 2018 r. poz.1000, poz.1349, poz.1432) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następu-
je: 

 
§ 1. W uchwale Nr  XX.256.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 czerwca 2016 dotyczącej okre-
ślenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 1 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 

 „5) załącznikami do projektu uchwały budżetowej są: 

- zestawienie planowanych kwot dochodów z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej i na inne zadania zlecone ustawami, 

- zestawienie planowanych kwot wydatków na zadnia zlecone z zakresu administracji rządowej i na 
inne zadania zlecone ustawami,  

- zestawienia zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego; 

- zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych dla jednostek należących i nienależących 
do sektora finansów publicznych udzielonych w roku budżetowym, 

- zestawienie planowanych kwot wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie 
profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w gminnym 
programie przeciwdziałania narkomanii; 

- zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków na funkcjonowanie systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi; 

- zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków na realizacje zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, 

- zestawienie planowanych kwot dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez 
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.” 

 

 

 



 

 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do projektu uchwały budżetowej dołącza się uzasadnienie i materiały informacyjne. 

 

2. Uzasadnienie obejmuje w szczególności:  

a) informację opisową, objaśniającą przyjęte założenia do projektu uchwały i sposób ich 
prognozowania; 

b) opis projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł, w podziale na bieżące i majątkowe; 

c) opis projektowanych rodzajów wydatków w podziale na bieżące i majątkowe; 

d) opis planowanej nadwyżki lub deficytu budżetowego wraz ze źródłami jego pokrycia; 

e) opis źródeł planowanych przychodów i rozchodów budżetu.” 

 

3. Materiały dołączane do projektu uchwały budżetowej zawierają:  

  informacje o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za rok 
poprzedzającego rok budżetowy, sporządzoną według stanu na koniec III kwartału 
w szczegółowości: 

a) dochody budżetu w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej z określeniem 
źródeł dochodów, 

b) wydatki budżetu w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, 
z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.” 

 

§ 2.Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


