
Id: BBICI-FWHUF-RZQAM-FPULV-GTNOE. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR XLVI/320/10
RADY GMINY W BOGORII

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmian do uchwały nr XLV/315/10 w sprawie określenia procedury 
opracowania i uchwalania budżetu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 234, 235 ust. 4 i art. 
236 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 
157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 
W uchwale nr XLV/315/10 w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia 
budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 
projektowi budżetu § 6 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

„2. Do projektu uchwały budżetowej Wójt dołącza uzasadnienie wraz z załącznikami 
obejmującymi następujące elementy: 
1) dochody budżetu gminy (z wyszczególnieniem na dochody bieżące i majątkowe), 
2) wydatki budżetu gminy (z wyszczególnieniem na wydatki bieżące i majątkowe), 
3) deficyt albo nadwyżka wraz ze źródłami pokrycia deficytu lub przeznaczenie 
nadwyżki, 
4) przychody i rozchody budżetu, 
5) zadania inwestycyjne roczne, 
6) wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających 
zwrotowi, 
7) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających 
zwrotowi, 
8) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 
9) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 
10) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego, 
11) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
i wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programach profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 
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12) dochody i wydatki należne gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony 
środowiska, 
13) przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych, 
14) dotacje przedmiotowe, podmiotowe, celowe, 
15) wydatki na udzielone poręczenia i gwarancje, 
16) limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, 
17) upoważnienia dla Wójta Gminy.”.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 
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