
r.

RADA GMINY
Fredropol

UCHWALA Nr LVII/350/2010
Rady Gminy Fredropol

z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie trybu prac nad proiektem uchwaly budzetowei.

Na podstawie mi. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 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
zamianami)

Rada Gminy Fredropol
uchwala, co nastepuje:

§1

Projekt budzetu sporzadza sie w szczególowosci okreslonej przepisami ustawy o finansach
publicznych.

§ 2

Skarbnik Gminy na podstawie zebranych materialów informacyjnych i planistycznych oraz

przedstawionych przez wlasciwe organy w informacjach o wysokosci planowanych kwot
subwencji. dotacji oraz udzialów w podatkach opracO\yuje zbiorcze zestawienie dochodów
i wydatków do projektu budzetu.

§3

1. Wójt na podstawie materialów przygotowanych przez Skarbnika, opracowuje w
terminie do dnia 15 listopada kazdego roku projekt budzetu na rok nastepny.

2. Do projektu budzetu sporzadza sie uzasadnienie zawierajace w szczególnosci:

1) w zakresie dochodów - omówienie poszczególnych zródel dochodów.
2) w zakresie wydatków - omówienie poszczególnych rodzajów wydatków

z wyodrebnieniem wydatków majatkowych,

3) w zakresie przychodów i rozchodów - omówienie zródel przychodów oraz planowanych
do splaty zobowiazan z lat poprzednich.

3. Wraz z projektem uchwaly budzetowej przedklada sie nastepujace materialy informacyjne:
1) decyzje o przyznanych dotacjach,
2) decy,,:je o przyznanych subwencjach,

3) zcstawienie inwestycji.
§4

Projekt uchwaly budzetowej wraz z uzasadnieniem oraz materialami informacyjnymi Wójt
przedklada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada
roku poprzedzajaccgo rok budzetowy.



§5

l. Przewodniczacy Rady Gminy nie pózniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
projektu uchwaly budzetowej wraz uzasadnieniem oraz materialami informacyjnymi,
przesyla projekt do zaopiniowania stalym komisjom rady. Jednoczesnie Przewodniczacy
Rady okresla planowany termin sesji, na której uchwalany bedzie budzet.

2. Komisje Rady w terminie 21 dni od otrzymania projektu, lecz nie pózniej niz na 14
dni przed planowanym terminem sesji budzetowej, odbywaja posiedzenia, na których
formuluja pisemne opinie o projekcie uchwaly budzetowej.

3. Komisja proponujaca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiekszenia wydatku
przewidzianego w projekcie uchwaly budzetowej zobowiazana jest wskazac zródlo jego
sfinansowania.

4. Komisja wlasciwa do spraw budzetu opiniuje projekt uchwaly budzetowej po
otrzymaniu opinii od pozostalych komisji Rady. W posiedzeniu komisji wlasciwej do
spraw budzetu uczestnicza Przewodniczacy komisji stalych lub wyznaczeni przez nich
czlonkowie komisji.

5. Przewodniczacy Rady po otrzymaniu opinii komisji przekazuje opinie komisji
Wójtowi Gminy.

§6

Wójt moze z wlasnej inicjatywy oraz na podstawie wniosków zawartych w opiniach komisji
zaproponowac autopoprawki do przedlozonego Radzie projektu uchwaly budzetowej.

§7

Uchwale budzetowa Rada Gminy uchwala przed rozpoczeciem roku budzetowego,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie pózniej niz do dnia 31 stycznia roku
budzetowego.

§8

Podjecie uchwaly w sprawie budzetu winno zostac poprzedzone:
l) odczytaniem projektu uchwaly budzetowej wraz z uzasadnieniem do projektu budzetu

przez Wójta lub osobe przez niego wyznaczona,
2) odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwaly budzetowej,
3) odczytaniem opinii komisji stalych Rady Gminy,
5) odczytaniem propozycji wniosków zgloszonych przed rozpoczeciem sesji przez radnych

i nie uwzglednionych w projekcie uchwaly budzetowej,
6) przedstawieniem ewentualnych autopoprawek Wójta do projektu uchwaly,
7) dyskusja nad projektem uchwaly budzetowej, w tym nad wniesionymi propozycjami

zmian i autopoprawek,
8) glosowaniem wniesionych propozycji autopoprawek,

10) glosowaniem uchwaly budzetowej.

§9

Wykonanie uchwaly powierza sie Wó,jtowi Gminy.



§ 10

Nadzór nad wykonaniem uchwaly powierza sie Komisji Budzetowej Rady Gminy

§11

Traci moc uchwala Nr 85/X1I99 Rady Gminy Fredropol z dnia 06 pazdziernik 1999 roku
w sprawie procedury uchwalania budzetu gminy oraz rodzaju i szczególowosci materialów
informacyjnych towarzyszacych projektowi budzetu oraz uchwala Nr LVlI340120 10 Rady
Gminy Fredropol z dnia 14 pazdziernika 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem
uchwaly budzetowej

§12

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.


