UCHWAŁA NR XXXV.223.2017
RADY GMINY ZBÓJNO
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016,
poz. 1870 z późn. zm.2)), uchwala się, co następuje:
§ 1. Szczegółowość projektu uchwały budżetowej.
1. Projekt budżetu Gminy opracowuje Wójt na podstawie:
1) materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
kierowników wydziałów urzędu gminy oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach merytorycznych,
2) wniosków budżetowych,
3) informacji na temat przyznanych kwot subwencji i dotacji z budżetu państwa i innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz prognozowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym,
4) prognozy dochodów własnych Gminy opartej na wykonaniu za III kwartał w roku poprzedzającym rok, którego
dotyczy projekt uchwały budżetowej,
5) wieloletniej prognozy finansowej,
6) zawartych umów i porozumień,
7) obowiązujących uchwał Rady Gminy mających wpływ na budżet.
2. Projekt uchwały budżetowej zawiera:
1) projekt budżetu Gminy w szczegółowości określonej w art. 212 ustawy o finansach publicznych,
2) załączniki.
3. Wykaz załączników:
1) zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu w pełnej szczegółowości,
2) zestawienie tabelaryczne wydatków budżetu w pełnej szczegółowości,
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
4) przychody i rozchody budżetu,
5) zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych,
6) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w szczegółowości określonej w art. 215 ustawy
o finansach publicznych,
7) plan dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek prowadzących działalność określoną
w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej,
8) zestawienie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,
9) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r.
poz. 730 i poz. 935.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz
z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.
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§ 2. Terminy i procedura uchwalenia budżetu.
1. Wnioski radnych, sołectw w sprawie wprowadzenia do budżetu zadań własnych Gminy składane są do
Wójta w terminie do dnia 15 października każdego roku, za wyjątkiem funduszu sołeckiego.
2. Jednostki posiadające osobowość prawną, dla których Gmina jest organem założycielskim, wnioski
do budżetu na nadchodzący rok składają do Wójta w terminie do 15 października.
3. Kierownicy wydziałów urzędu gminy oraz odpowiedni pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska
materiały dotyczące:
1) planowanych zadań inwestycyjnych,
2) remontów,
3) zakupu sprzętu i wyposażenia,
4) wydatków osobowych,
5) dotacji udzielanych z budżetu,
6) dochodów ze sprzedaży majątku,
po zatwierdzeniu przez Wójta, przekazują do Skarbnika w terminie do 20 października.
4. Kierownicy podległych jednostek budżetowych wstępne projekty planów finansowych w zakresie zadań
własnych wraz z objaśnieniami, w szczegółowości: dział, rozdział i paragraf dla:
1) dochodów,
2) wydatków,
3) dochodów wyodrębnionych na
i wydatków nimi finansowanych,

wydzielonym

rachunku

oświatowych

jednostek

budżetowych

przekazują Wójtowi do 20 października.
5. Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały i projekty, a także prognozowane kwoty dochodów
własnych gminy, opracowuje projekt zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków, projekt przychodów
i rozchodów budżetu gminy.
6. Na podstawie otrzymanych materiałów Wójt ustala projekt budżetu w formie projektu uchwały budżetowej
wraz objaśnieniami i przedkłada Radzie Gminy za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
7. Przewodniczący Rady niezwłocznie przesyła radnym przedłożony przez Wójta projekt uchwały budżetowej
wraz z objaśnieniami.
8. Komisje Rady w terminie do 15 grudnia analizują projekt budżetu i dokonują jego oceny. Przygotowują
wnioski o wprowadzenie zmian w projekcie, przy uwzględnieniu, że:
1) wniosek polegający na wprowadzeniu nowego wydatku lub zwiększeniu wydatku przewidzianego w projekcie,
wymaga wskazania źródła jego finansowania,
2) wniosek dotyczący zmniejszenia dochodów wymaga wskazania, które wydatki mają ulec zmniejszeniu
z tym, że wskazanie to nie może dotyczyć rezerwy.
9. Komisje Rady, opinie i wnioski do projektu uchwały budżetowej, przedkładają na piśmie Przewodniczącemu
Rady oraz Wójtowi.
11. Porządek sesji budżetowej zawiera przynajmniej następujące punkty:
1) przedstawienie przez Wójta projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
3) przedstawienie opinii oraz wniosków Komisji Rady,
4) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji Rady oraz zmian w projekcie uchwały
budżetowej wynikających z wniosków Komisji Rady i autopoprawek Wójta,
5) głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały budżetowej;
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6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
§ 3. Uzasadnienie do projektu budżetu obejmuje:
1. Główne założenia na rok budżetowy.
2. Dochody budżetu wg źródeł.
3. Wydatki bieżące budżetu wg rodzajów wydatków bieżących, z wyodrębnieniem na:
1) wydatki jednostek budżetowych,
2) dotacje na zadania bieżące,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
4) obsługę długu.
4. Zadania inwestycyjne realizowane w roku budżetowym i w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych.
5. Wynik budżetu.
6. Przychody i rozchody budżetu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr IV/31/94 Rady Gminy Zbójno z dnia 12 października 1994 r. w sprawie procedury
uchwalania budżetu Gminy Zbójno oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Pankiewicz
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Uzasadnienie
do uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie,
która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:
Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, stosownie do art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) określa organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego, podejmując uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
określając w szczególności:
1. Wymaganą szczegółowość projektu budżetu,
2. Terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej,
3. Wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Wójt przedłoży Radzie Gminy wraz
z projektem uchwały budżetowej.
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienia uregulowania dotychczas
obowiązującej uchwały Nr IV/31/94 Rady Gminy Zbójno z dnia 12 października 1994 r. w sprawie procedury
uchwalania budżetu Gminy Zbójno oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu.
Zmiana podstawy prawnej oraz zakres wprowadzonych zmian uzasadnia podjęcie nowej i uchylenie
dotychczas obowiązującej uchwały.
2. Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym w szczególności
skutków finansowych:
Nie dotyczy
3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli
obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
Nie dotyczy
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