Uchwała Nr XLVI/340/2010
Rady Gminy Pokój
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy Pokój uchwala,
co następuje:
§ 1.
Ustala się tryb prac nad projektem uchwały budŜetowej, a w szczególności: szczegółowość
projektu budŜetu, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budŜetowej oraz
wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych.
§ 2.
1. Projekt budŜetu na kaŜdy rok budŜetowy sporządza się z uwzględnieniem:
a) zadań finansowanych z budŜetu gminy oraz realizowanych przez jednostki
organizacyjne gminy wraz z przewidywanymi zmianami,
b) aktualnego stanu organizacyjno - prawnego gminy oraz stawek podatkowych i
opłat wraz z przewidywanymi zmianami,
c) ilości etatów i środków na wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych
gminy wraz z przewidywanymi zmianami,
d) przyjętych przez Radę Gminy strategii, kierunków działań, programów i
planów, a w szczególności:




wieloletniego programu inwestycyjnego,
planu zagospodarowania przestrzennego,
strategii rozwoju Gminy Pokój.

2. Wnioski do projektu budŜetu gminy wraz z uzasadnieniem składają
a. kierownicy referatów Urzędu Gminy;
b. kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, w tym instytucji kultury;
c. rady sołeckie, zarządy pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność
poŜytku publicznego.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, winny być składane w terminie do dnia 30
września roku poprzedzającego rok budŜetowy.
4. Wnioski do projektu budŜetu gminy powinny zawierać nazwę zadania (czynności),
jego krótka charakterystykę, uzasadnienie realizacji i w miarę moŜliwości
wnioskodawcy szacunkowy koszt zadania.
5. Wnioski do projektu budŜetu gminy składane są do Wójta Gminy Pokój.

§ 3.
1. Wójt Gminy Pokój, w oparciu m.in. o przedłoŜone materiały i wnioski, informację o
szacunkowej wielkości dochodów, informacje dotyczące wielkości dotacji z budŜetu
państwa, subwencji i udziałów w dochodach stanowiących dochód budŜetu państwa oraz
projekt ustawy budŜetowej bądź prowizorium budŜetowe - opracowuje projekt uchwały
budŜetowej wraz z materiałami informacyjnymi według załączników od Nr 1 do Nr 11
do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budŜetowej powinno zawierać w szczególności:
a. omówienie planowanych dochodów budŜetowych w poszczególnych działach
klasyfikacji budŜetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieŜących i majątkowych;
b. omówienie planowanych wydatków budŜetowych w poszczególnych działach i
rozdziałach klasyfikacji budŜetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieŜących i
majątkowych;
c. omówienie przychodów związanych z pokryciem niedoboru budŜetowego oraz
rozchodów związanych ze spłatami rat kredytów i poŜyczek;
§ 4.
1. Komisja Rewizyjna oraz Komisja BudŜetowa Rady Gminy Pokój w terminie do 14
dni od daty przedstawienia Radzie Gminy projektu uchwały budŜetowej odbywają
posiedzenia, na których formułowane są na piśmie opinie o projekcie uchwały
budŜetowej oraz wnioski wraz z uzasadnieniem.
2. Opinie i wnioski, o których mowa w ust. 1, są podstawą do sformułowania przez
Komisję BudŜetową, w terminie do 21 dni od daty przedstawienia Radzie Gminy
projektu budŜetu, ostatecznej opinii o projekcie uchwały budŜetowej.
3. Opinia Komisji BudŜetowej przekazywana jest Wójtowi Gminy i Skarbnikowi, a takŜe
Radzie Gminy.
§ 5.
1. Wójt Gminy Pokój zapoznaje się z opinią Komisji BudŜetowej dotyczącą projektu
uchwały budŜetowej i przedstawia Komisji pisemne uzasadnienie w przypadku
nieuwzględnienia jej ewentualnych wniosków.
2. Wójt Gminy Pokój przedstawia Radzie Gminy Pokój projekt uchwały w sprawie
uchwalenia budŜetu gminy w terminie do 7 dni przed dniem sesji, na której
zaplanowano uchwalenie budŜetu, bądź w krótszym terminie, gdy zachodzą
okoliczności uzasadniające złoŜenie autopoprawki.
§ 6.
Traci moc uchwała Nr XI/83/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie
procedury uchwalania budŜetu Gminy oraz szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budŜetu
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.
§ 8.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

