Uchwała Nr LXII / 592 / 2018
Rady Miasta Ząbki
z dnia 26 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Miasta Ząbki
Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693) Rada Miasta uchwala,
co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr LVI/440/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ząbki, zmienionej uchwałą Nr XL/363/2013 Rady
Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Do wniosków, o których mowa w ust. 1, składanych przez mieszkańców, nie stosuje
się przepisów wydanych na podstawie art. 5a ust. 2 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432).”;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§5. Skarbnik opracowuje i przedkłada Burmistrzowi zbiorcze zestawienie dochodów
i wydatków do projektu budżetu, w szczególności na podstawie:
1) wniosków, o których mowa w § 4 ust.1;
2) wniosków zgłaszanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5a ust. 2 i 7
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
3) prognozowanych dochodów na rachunku gminnych jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty;
4) projektów dotacji celowych na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej oraz pozostałych dotacji;
5) subwencji z budżetu państwa;
6) projektów dotacji na realizację zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumień;
7) umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości działania Miasta Ząbki;
8) umów związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.”;
3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1.Burmistrz projekt uchwały budżetowej przygotowuje w szczegółowości:
1) planowane dochody budżetowe - dział, rozdział, paragraf;
2) planowane wydatki budżetowe - dział, rozdział z podziałem na symbole grup.
2. Burmistrz przedkłada Radzie materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej
zawierające:

1) wielkość prognozowanych dochodów w roku budżetowym według klasyfikacji
budżetowej dział, rozdział wraz z uzasadnieniem ważniejszych źródeł dochodów;
2) wielkość prognozowanych wydatków w roku budżetowym według klasyfikacji
budżetowej dział, rozdział wraz z uzasadnieniem;
3) dane o stanie zobowiązań i należności gminy na dzień 30 września roku poprzedzającego
rok budżetowy.
3. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powinno zawierać przedstawienie:
1) założeń do planu finansowego gminnych jednostek budżetowych oraz instytucji kultury;
2) dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom
spoza sektora finansów publicznych w szczegółowości dział, rozdział według głównych
źródeł;
3) spłat pożyczek, kredytów i obligacji w latach następnych;
4) źródeł pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu.”.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.
§3
Przepisy uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą mają zastosowanie
po raz pierwszy do prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ząbki na rok 2019.
§4
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ząbki.

