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Uchwała Nr Ll/249/10
Rady Gminy Że|azk6w
z dnia 10.11.2010r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwaĘ budżetowej
Na podstawieart. 18 ust 2 pkt ,t5 ustawyz dnia 8 marca 1990r.o samoządzie gmlnnym (Dz' |J, z2oo1r' Nr 142
poz. 1591 z poŹn.zm.) i art' 234 ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz.
1240 z pożn'zm.) Rada Gminy Że|azkÓw w procedurze prac nad pzygotowaniem i uchwaleniem budżetuGminy
uchwala,co następuje:
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opracowanie projektu budżetu
1. Projekt budzetu opracowuje, przy pomocy pracownikÓw uzędu i kierownikowjednostek organizacyjnych,
WÓjt.
2. Wnioski radnych, sołectw, społecznych komltetÓw w sprawie wprowadzenia do budżetu zadan własnych
Gminy składanesąWojtowiw terminiedo dnia 15 wrześniakażdegoroku.
3. Jednostki posiadające osobowośc prawną, dla ktÓrych Gmina jest organem załoŻycie|skim,wnioski do
budżetuna nadchodzącyrok składająWÓjtowiw terminiedo 1 pazdziernika.
4. Pracownicy uzędu oraz kierownicy podległych jednostek budzetowych składają W terminle do 10
paŹdziernika pĄekty finansowe dochodÓw i wydatkÓw budzetu Gminy, w szczegołowości:dział, rozdziałi
paragraf.
5. W terminie do 10 pażdziernikaWojt określazadania Gminy rea|izowanewspÓlnie z innymi jednostkami
samoządu terytorialnego,zadania przejęte przez Gminę do realizacji w drodze umowy tub porozumienia, a
takze zakres pomocy zeczowej lub finansowejdla innych jednostek samoządu terytoriaInego.
6. Skarbnik w terminie do 20 paŹdziernikaopracowuje prognozę wysokoŚci dochodÓw Gminy z poszezegÓlnych
żrÓdd oraz zestawia obligatoryjne wydatkl Gminy W roku budżetowym, wynikające z zaciągniętych
zobowiązan oraz rea|izaĄi obowiązkowych zadan Gminy, zadan z zakresu administracji rządowej i innych
zada zleconych Gminie ustawami.
7. Na podstawie pzedtozonych pzez pracownikowuzędu projektowfinansowych dochodÓw i wydatkÓw oraz
projektow pIanÓw finansowych złozonych przez kierownikow jednostek budzetowych, uwzględniając
prognozę dochodow i zestawienie obligatoryjnychwydatkÓw spoządzonych pzez Skarbnika, WÓjt ustata
projekt budżetu w formie projektu uchwaty budżetowĄ wraz z uzasadnieniem i pzedkłada Radzie i
Regionalnej |zbie obrachunkowej najpÓzniej do dnia 15 |istopadaroku popzedzającego rok budzetowy.
8. Zapisy ujęte w projekcie uchwałybudżetowejpowinny być zgodne, w zakresie zada tpnedsięwzięc i kwot
przewidzianych na dany rok budżetowy,z danym| wykazanymi w projekcieWielo|etniejPrognozy Finansowej
G mi ny.
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ProjekĘ p|anÓw finansowych jednostek organizacyjnych Gminy
1' Kierownicy pod|egtychjednostek budzetowych w terminle do 10 paidziernika przekazują WÓjtowi wstępne
projektyplanÓw finansowych,w szczegołowości:dział,rozdaałi paragraf oddzie|nied|a:
1) dochodow,

2) wydatkÓw,
2. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budzetowej Radzie WÓjt pzekazuje jednostkom
budzetowym informację zawierającą kwoty dochodÓw i wydatkow z wyodrębnieniem na wydatki biezące i
majątkowe.

3. Jednostki opracowująprojekĘ planow finansowychw terminie 30 dni od dnia otzymania danych, lecz nie
pozniej niz do 22 grudniaroku poprzedzającegorok budżetowy.
4. WÓjt weryfikuje otzymane projekty planow finansowych pod względem ich zgodnoŚci z pĄektem uchwały
budŻetowej i w przypadku stwierdzenia rÓżnic wprowadza w nich odpowiednie zmiany, informując o ich
dokonaniukierownikajednostkibudzetowej.
5. Zweryftkowane plany finansowe, o ktorych mowa w ust. 3, stanowią podstawę gospodarki finansowej w
okresie od dnia 1 stycznia roku budzetowego do dnia opracowania planu finansowego na podstawie
informacjio ostatecznych kwotach dochodow i wydatkowwynikającychz uchwałybudżetowej.
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Projekt budżetu i materiaĘ informacyjne towarzyszące projektowi budżetu
1. Projektbudżetugminy składasię z projektuuchwatybudietowĄ oraz uzasadnienia,ktÓre obejmuje:
- szczegÓłowe omÓwienie dochodÓw z poszczego|nychŹrÓdełze wskazaniem sposobu i podstaw
ich obliczenia
- szczegołoweuzasadnienie poszczegolnych rodzajÓw wydatkow w tym:
a/ wydatkow na zadania z zakresu administracji ządowej i zadania własne
b/ wydatkow na cele inwestycyjne
c/ wydatkow na dotacje
- omowienie przychodow i rozchodÓw budŻetu
2. Szczegołowyplan dochodow i wydatkowWojt opracowujew pełnejszczegołowości
klasyfikacjibudżetowej.
3. W skład materiałowtowazyszących projektowi budżetu wchodzą: informacja opisowa o stanie rea|izai1i
inwestycjikontynuowanych,ogÓlna informacjao stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do
uzyskania dochodÓw z tytuługospodarowania mieniem, wykaz zada p|anowanychdo rea|izaqi pzy udziale
środkÓwz UE.
4. Do czasu uchwalenia budżetuprzez Radę Wojt może dokonyrłaĆ,na wniosek komisji Rady oraz z wtasnej
inicjatywy,zmian w projekciebudżetu,powiadamiająco dokonanychzmianach Radę.
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Uchwa!anie budżetu
1. Pzewodniczący Rady niezwłoczniepzesyła radnym przedłozony przez Wojta projekt uchwały budżetowej
wrazz uzasadnieniemi innymimateriałami
towazyszącymi.
2' Komisje Rady zapoznĄąsię z projektembudżetui w terminiedo 5 grudnia przedstawiająna piśmiekomisji
właściwej
do spraw budżetuopinię o projekcie.
3. Komisja Rady, proponującwprowadzenie nowego wydatku |ub zwiększenie wydatku przewidzianego w
projekcie budzetu, zobowiązanajest wskazać ŹrÓdłajego finansowania'
4. Komisja właściwa do spraw budzetu organizuje z Przewodnlczącym Rady i Wojtem posiedzenie
pzewodniczących wszystkich komisji Rady, Skarbnika Gminy w celu omowienia i zajęcia stanowiska w
formie opinii zbiorczej W sprawach zgłoszonychpzez poszczegÓ|ne komisje Rady.
5. W pzypadku gdy z usta|en prac nad budżetem wynika koniecznośc dokonania w projekcie uchwały
budzetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodÓw lub zwiększenie wydatkow i jednoczeŚnie
zwiększenie deficytu budżetu,d|a ich wprowadzenia niezbędna jest zgoda WÓjta.
6' Pzewodniczący Rady w terminie ustawowymzwołujesesję budzetową.
Poządek obrad sesji budżetowejpowinien zawierać:
1) odczytanie projektuuchwatybudżetowej,
2) odczylanie opinii poszczegolnych komisji Rady,
3) odczytanieopiniiw sprawie pĄektu budżetupzedstawionej pzez pzewodniczącego komisji budżetu,
4) odczytanie opinii regiona|nej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budzetowej oraz o prognozie

dtugu,
5) dyskusjanad projektemuchwały
budżetowej,
6) głosowanie
nad uchwałą
budżetową.
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\A/ykonanle
uchwa|ypowierzasię WÓjtowiGminy.
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Traci moc uchwalaNr X|l/80/07Rady Gminy fe|azkÓw fe|azkÓw dnia 29.10.20o7r.w sprawieokreŚlenla
procedury uchwalania budżetuGminy fe|azk6w oraz rodza1ui szczegołowości
materiałÓwinformacyjnych
towazyszącychprojektowibudżetu.
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Uchwaławchodziwżyciez dniempodjęciai podlegarozplakatowaniu
na tablicacho$osze .
PrzewodniczącyRady

Uzasadnienie:
Pzedłożonauchwaław sprawietrybuprac nad projektemuchwa|ybudżetowej,
realizujedyspozycjęzawartą
w art.234 ustawyz dnia27 sierpnia2009r.o finansachpublicznych(Dz.U. Nr 157,poz. 1240zp6żn.zm.).
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