
iĘF'#st GMlNY
w Czarnej

p0W, Łańgu

Uchwała Nr XLv l 43212010
Rady Gminy w Czarnej

z dnia 23 lipca 2010 roku

w sprawie: trybu prac nad projektem uchwaĘ budżetowej Gminy Czarna

Napodstawie, art. ]8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia B marca I990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 200] r. Nr ]42, poz. I591 ze zm') oraz ąrt. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. )
Rada Gmw uchwala, co następuje:

$ 1. 1. Projekt budzetu opracowuje Wójt Gminy przy pomocy Skarbnika Gminy i
kierowników jednostek organizacyjnych. W tym celu Wóji zobowiązuje kierowników
komórek organizacyjnych urzędu gminy oraz kierowników jednostók 

- 
podległych do

sporządzenia i przedłoŻęnia materiałów planistycznych potrzebnych do opracowania irojektu
budzetu.
2. W celu opracowania projektu budżetu Gminy Wójt Gminy w terminie do 20 września
wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budze-
tovły przez podległe gminne jednostki otgantzacyjne, określając w nim między 1nnymi:l) wskaŹnik wzrostu stałych wydatków tzeczowych ,

Ż) wskaŹnik wzrostu wynagrodzeń '
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych składają swoje materiały planistyczne zgodnie z
wymogami zawartymiw zarządzeniu Wójta Gminy o którym mowa wust. 2-i nadrulach wg
wzorów ustalonych w tym zarządzeniu w terminie do dnia 25 puŹdziemika.

t"

$ 2. Projekt budżetu na rok budzetowy Wójt Gminy przygotowuje w oparciu o:
1. Materiały o których mowa $ 1. ust. 3
2. Wnioski o dotacje zbudŻętu dotyczące zadanw zakresie:
- ochrony zabytkow,
- pożytku publicznego i wolontariatu,
- szkół i przedszkoli niepublicznych,

składane w trybie i terminach określonych w odrębnych przepisach,
3. Przedstawione przez właściwe organy informacje o wysokości

subwencji, dotacji orazudziałów w podatkach,
4. Własne kalkulacje i analizy,

planowanych kwot

5' Wnioski stałych komisji Rady Gminy i Rad Sołeckich i sołectw (dot. funduszu
sołeckiego) z terenu gminy.

$ 3. 1. Projekt uchwały budżetowej wraz z załączntkami sporządza się szczegółowości
określonej przepisami ustawy o finansach publicznych z zastrzeżeniem ust. ż i 3 .

2. Projekt uchwały budżetowej w części doĘczącej planu dochodow sporządza się z
podziałem na dochody bieŻące i majątkowę w szczęgołowości do działu, rozdźiałuiparagrafu
klasyfikacji budzetowej.
3. Projekt uchwały budzetowej w części doĘczącej planu wydatkow sporządza się z
podziałem na wydatki bieŻące i majątkowe,w szczegołowości do działu, rozdżiałuiparagrafu
klasyfikacji budzetowej, uwzględniając ptzepis art. 236 ust. 3 i 4 ustawy o finńach
publicznych.



$ 4. Skarbnik Gminy na podstawie materiałów o których mowa $ 2 opracowuje zbiorcze
zestawienie dochodow i wydatkow do projektu budżetu.

$ 5. 1. Wójt Gminy na podstawie materiałów przygotowanych prZęZ Skarbnika opracowuje w
terminie do dnia 15 listopadakaŻdego roku projekt budzetu na rok następny.
2'Do projektu budzetu sporządza się uzasadnienie zawierające w szczególności:

1) w zakresie dochodów - omówienie poszczególnych żródeł dochodów,
Ż) w zakresie wydatków - omówienie poszczególnych rodzajów wydatkow, Z

wyodrębnieniem wydatków maj ątkowych,
3) w zakresie przychodów i rozchodów - omówienie żrodeł przychodów otaz

planowanych do spłaty zobowtęań z t1.tułu poŻyczek i kredy.tow zaciągniętych w
latach poprzednich .

3. Wruz z projektem budzetu przedkłada się następujące materiały informacyjne:
1) tabelę porównawczą dochodów budżetu Gminy Czatna w roku planowanym i roku,

wktórym sporządzarty jest projekt budzetu (wg planu na 1.01. i 30'09) wg
w tzntej szy ch żr ó deł p o w stani a,

Ż) planowane wydatki w formie tabeli porównawczej wydatków budzetu Gminy Czama,
w działach klasyfikacji budzetowej w roku planowanym i roku, w którym sporządzany
jest projekt budzetu (wg planu na 1.01. i 30'09) w układzie:
_ wydatki ogółem,
_ wydatki biezące,
_ wydatki majątkowe,

3) informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczegolnym uwzględnieniem aktualnego
stanu zadłuŻenia, a takŻe prognozy zadłuŻenia w roku budzetowym oraz kolejnych
latach.

4) wykaz zadan inwestycyjnych ujptych w projekcie uchwały budzetowej z
wyszczególnieniem kwot na poszczegolne projekty , zadania.

$ 6. i. Projekt uchwały budzetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi
sporządza się i przekazuje w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budzetowy
zgodnie z art. Ż38 ust.l ustawy o finansach publicznych.

s 7. 1. Przewodniczący Rady Gminy nie póżniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
projektu budżetu, przesyła projekt uchwały budzetowej wraz z uzasadnieniem oruz mate-
riałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom rady'
Ż' Komisje rady , nie pózniej niżna 14 dni przed planowanym terminem sesji budżetowej,
odbywająposiedzenia, na których formułująpisęmne opinie o projekcie budzetu :

1) Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku
przewidzianego w projekcie budzetu zobowiązana jest wskazać żrodło jego
sfinansowania.
2) Komisja właściwa do spraw budŻetu opiniuje projekt budzetu po otrzymaniu opinii
od pozostałych komisji Rady. W posiedzeniu komisji właŚciwej do sprawtiudzetu
uczestnicząprzewodniczący komisji stałych lub wyznaczeniprzez nich członkowie
komisji.
3) Przewodniczący Rady po otrzymaniu opinii komisji przekazujeje Wojtowi'



$ 8. 1. Wójt moŻe Z własnej inicjatywy otaznapodstawie wniosków zavłartychw opiniach
komisji zaproponowaó autopoprawki do przedŁoŻonego Radzie Gminy projefttu uchwały
budzetowej.

Ż. W przypadku nieuwzględnienia ptzez Wójta wniosków zawartychw opiniach komisji,
Wójt zobowiązany jest przedstawić stanowisko w sprawie nieuwzględnionych wniosków.

$ 9. Podjęcie uchwały w sprawie budzetu winno zostac poprzedzone:
l) odczy'taniem projektu uchwały budzetowej wraz z uzasadnientem przez Wójta lub osobę

przezniego .vqtznaczoną'
2) 9dczy'taniem opinii Regionalnej Izby obrachunkowej o projekcie uchwały budzetowej.

Wójt zobowiązany jest przedstawiĆ radzie stanowisko wobic zastrzęŻen i uwag zawartyćh
w opinii izby,

3) odczytaniem opinii komisji stałych rady przezjej przewodniczących lub wyznaczonych
członków komisji,

4) przedstawieniem stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,
które moŻe byó:
a) negatywne lub,

- b) przychylające się do wniosków w całości lub w poszczególnych ich punktach;
5) przedstawieniem ewentualnych autopoprawek Wójta do projektu uchwaiy,
6) dyskusjąnad projektem budżetu'
7) głosowaniem wniesionych propozycji autopoprawek Wójta,
8) głosowaniem wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionychprzezWójta
9) głosowaniemuchwały.

$ 13. Traci moc uchwała Rady Gminy w Czarnej Nr VI/40/99 z dnia29 czerwca 1999 roku
w sprawie: procedury uchwalania budzetu gfiriny orazrodzaju i szczegółowości materiałów
informacyj nych towarzyszących proj ektowi budzetu.

$ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


