
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr LVI/340/2010

Rady Gminy Fredropol

z dnia 14 pazdziernika 2010 roku

w sprawie trybu prac nad proiektem uchwaly budzetowej

Na podstawie ar1.18 us1.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. 142 z 2001 roku poz.1591 z pózniejszymi zmianami) oraz art. 234 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pózniejszymi zmianami), Rada Gminy
Fredropol uchwala, co nastepuje:

§1

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracownicy Urzedu Gminy

Fredropol opracowuja i przedkladaja Wójtowi Gminy projekty planów rzeczowych zadan oraz

projekty planów finansowych, w terminie do 15 pazdziernika roku poprzedzajacego rok
budzetowy.

§2

Projekty planów rzeczowych o których mowa w §1 powinny okreslac:

a) dla wydatków biezacych:

>- nazwe zadania,

>- okres realizacji (termin rozpoczecia i zakonczenia finansowania zadania)

>- podstawe prawna realizacji zadania,

>- wartosc szacunkowa do zreal izowania,

>- naklady do realizacji w roku budzetowym,

b) dla wydatków majatkowych

>- nazwe zadania,

>- okres realizacji (termin rozpoczecia i zakonczenia finansowania zadania,

>- wartosc kosztorysowa zadania,

>- naklady poniesione przed rokiem budzetowym,

>- naklady planowane do poniesienia w roku budzetowym,

§3

Projekty planów finansowych, o których mowa w § 1 powinny byc opracowane
w pelnej szczególowosci obowiazujacej klasyfikacji budzetowej na podstawie:

>- stawek podatkowych, oplat i cen obowiazujacych w roku poprzedzajacym rok
budzetowy, z uwzglednieniem zmian wchodzacych z dniem 1 stycznia roku
budzetowego,

>- wynagrodzen ustalonych do dnia l wrzesnia roku poprzedzajacego rok budzetowy

>- przewidywanego zatrudnienia w roku budzetowym,

>- zawartych umów z instytucjami zarzadzajacymi odnosnie zadan realizowanych
w udzialem srodków o których mowa w art.5 ust. l pkt 2 i 3 ustawy o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

§4

Radni, soltysi, reprezentanci innych podmiotów moga do 15 X roku poprzedzajacego rok



budzetowy skladac wnioski do projektu budzetu.

§5

Skarbnik Gminy oparciu o przedlozone wnioski, obliczone kwoty dochodów wlasnych gmmy,
otrzymane informacje o wysokosci subwencji i dotacji na realizacje zadan zleconych i zadan
wlasnych, zestawia w pelnej szczególowosci klasyfikacji budzetowej:

l) plan dochodów biezacych i majatkowych budzetu gminy,

2) plan wydatków biezacych i majatkowych budzetu gminy,

3) plan przychodów i rozchodów,

W planie dochodów budzetu gminy wyszczególnia sie w ukladzie dzialów ,rozdzialów i §
klasyfikacji budzetowej, planowane kwoty dochodów biezacych i dochodów majatkowych wg ich
zródel, w tym w tym w szczególnosci z tytulu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na
realizacje zadan finansowanych z udzialem srodków o których mowa wart. 5 ust. l pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych

W planie wydatków budzetu gminy wyszczególnia sie, w ukladzie dzialów i rozdzialów
i § klasyfikacji budzetowej, planowane kwoty wydatków biezacych i majatkowych.

'-- W planie wydatków biezacych wyodrebnia sie w ukladzie dzialów i rozdzialów:

a) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

wynagrodzenia i skladki od nich naliczane,

wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan,

b) dotacj e na zadania biezace,

c) swiadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) wydatki na programy finansowane z udzialem srodków o których mowa wart. 5 ust. l pkt
2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w czesci zwiazanej z realizacja zadan gminy

e) wyplaty z tytulu poreczen i gwarancji udzielonych przez gmine, przypadajace do splaty
w danym roku budzetowym,

f) obsluge dlugu gminy,

W planie wydatków majatkowych wyodrebnia sie w ukladzie dzialów i rozdzialów wydatki na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udzialem
srodków o których mowa wart. 5 ust. l pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
w czesci zwiazanej z realizacja zadan gminy,

b) zakup i objecie akcji i udzialów,

c) wniesienie wkladów do spólek prawa handlowego,

W planie dochodów i wydatków budzetu gminy wyodrebnia sie dochody i wydatki zwiazane z
realizacja:

a) zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych gminie odrebnymi
ustawami,

b) zadan wykonywanych na mocy porozumien z organami administracj i rzadowej,

c) zadan realizowanych w drodze umów lub porozumien miedzy jednostkami samorzadu
terytorialnego,

§6

Wójt Gminy opracowuje, na podstawie materialów przygotowanych przez Skarbnika Gminy,



projekt budzetu, skladajacy sie z:

l) projektu uchwaly budzetowej Gminy, która okresla:

a) laczna kwote planowanych dochodów gminy, z wyodrebnieniem dochodów biezacych
i majatkowych,

b) laczna kwote planowanych wydatków budzetu gminy, z wyodrebnieniem wydatków
biezacych i majatkowych,

c) kwote planowanego deficytu lub planowanej nadwyzki budzetu gminy wraz ze
zródlem pokrycia deficytu albo przeznaczeniem nadwyzki budzetu gminy,

d) laczna kwote planowanych przychodów budzetu gminy,

e) laczna kwote planowanych rozchodów budzetu gminy,

f) limit zobowiazan z tytulu zaciaganych kredytów i pozyczek oraz emitowanych
papierów wartosciowych,

g) kwote wydatków przypadajacych do splaty w roku budzetowym zgodnie z zawarta
umowa z tytulu poreczen i gwarancj i udzielonych przez gmine,

h) szczególne zasady wykonywania budzetu gminy w roku budzetowym wynikajace
z odrebnych ustaw,

i) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach
budzetu gminy,

j) inne postanowienia, których obowiazek zamieszczenia w uchwale budzetowej wynika
z postanowien Rady Gminy,

Projekt uchwaly budzetowej moze zawierac upowaznienie dla Wójta do:

zaciagania kredytów i pozyczek oraz emitowania papierów wartosciowych,
o których mowa wart. 89 ust. l i art. 90 ustawy o finansach publicznych

dokonywania zmian w budzecie gminy w zakresie okreslonym w art.258 ustawy
o finansach publicznych

2) zalaczników do uchwaly, na które sklada sie

a) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budzetu gminy z podzialem na
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych.

W zestawieniu wyodrebnia sie dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe zwiazane
z realizacja zadan gminy.

b) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa wart. 223 ust. l, ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych

§7

]. Wójt Gminy ustala projekt budzetu w formie projektu uchwaly budzetowej i wraz
z uzasadnieniem oraz materialami informacyjnymi przedklada najpózniej do 15 listopada roku
poprzedzajacego rok budzetowy:

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania

Radzie Gminy

2) Uzasadnienia do projektu uchwaly budzetowej, okresla:

a) zródla dochodów w poszczególnych dzialach klasyfikacji budzetowej



b) wazniejsze wydatki biezace w poszczególnych rozdzialach klasyfikacji

wskazanie jednostki realizujacej wydatki w przypadku gdy wydatki sa realizowane przez okreslona
jednostke

c) rodzaj wydatków majatkowych, w przypadku inwestycji nazwe zadania
inwestycyjnego

3) Materialy informacyjne to:

a) informacja o wynikajacych z projektu ustawy budzetowej rocznych kwotach
poszczególnych czesci subwencji ogólnej

b) informacja o przyjetych do projektu ustawy budzetowej wielkosciach dotacji
celowych na zadania realizowane przez Gmine Fredropol

4) Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwaly budzetowej Wójt Gminy
przedstawia Radzie Gminy przed uchwaleniem budzetu

§8

l. Przewodniczacy Rady Gminy przesyla niezwlocznie projekt budzetu wraz
z uzasadnieniem i materialami informacyjnymi do zaopiniowania stalym komisjom Rady

2. Komisje Rady w terminie 14 dni odbywaja posiedzenia, na których formuluja pisemne
opinie o projekcie budzetu. Opinie te przedkladaja niezwlocznie Komisji Budzetu
i Finansów.

W przypadku zgloszenia propozycji wprowadzenia nowego wydatku, lub zwiekszenia wydatku
przewidzianego w projekcie budzetu, istnieje obowiazek wskazania przez Komisje, zródla jego
sfinansowania.

3. Komisja Budzetu i Finansów w terminie 7 dni od daty otrzymania opinii poszczególnych
komisji, zajmuje ostateczne stanowisko w sprawie projektu budzetu i pisemna opinie
niezwlocznie przekazuje Wójtowi Gminy.

§9

Przewodniczacy Rady Gminy w terminie ustawowym zwoluje sesje budzetowa

Porzadek obrad sesji budzetowej powinien zawierac:

>- przedstawienie projektu uchwaly budzetowej,

>- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

>- odczytanie opinii poszczególnych komisji,

>- dyskusja nad projektem uchwaly budzetowej,

>- glosowanie nad projektem uchwaly budzetowej,

§ 10

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy

§11

Traci moc Uchwala Nr 85/XI/99 Rady Gminy Fredropol dnia 06 pazdziernika 1999 roku
w sprawie procedury uchwalania budzetu Gminy oraz rodzaju i szczególowosci materialów
towarzyszacych projektowi budzetu.

§12

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu
Publicznej Gminy Fredropol


