
UCHWALA NR XXXX/157/06
RADY GMINY SADKOWICE
z dnia 25 paŸdziernika 2006r.

w sprawie okreœlenia procedury uchwalania bud¿etu Gminy oraz rodzaju
i szczegó³owoœci materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi
bud¿etu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 199Or. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128) -Rada Gminy Sadkowice uchwala co nastêpuje:

§l. KieroWnicy gminnych jednostek bud¿etowych i innych jednostek
organizacyjnych oraz pracownicy urzêdu odpowiedzialni za realizacjê zadañ na³o¿onych
ustawowo na gminê opracowuj¹ i przed³o¿¹ Skarbnikowi w terminie do dnia 5 listopada danego
roku plany rzeczowo -finansowe zadañ oraz projekty planów finansowych na nastêpny rok.

§2. Plany, o których mowa w § 1, opracowane winny byæ na podstawie ustawy
o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego z uwzglêdnieniem:
1) wysokoœci podatków, op³at i cen obowi¹zuj¹cych w danym roku;
2) planowanego stanu zatrudnienia w roku bud¿etowym;
3) wysokoœci wynagrodzeñ obowi¹zuj¹cych w III kwartale roku bazowego

z uwzglêdnieniem zmian wynikaj¹cych z przepisów o zasadach wynagrodzenia;
4) planowanych wydatków inwestycyjnych.

§3. Wnioski do projektu uchwa³y bud¿etowej mog¹ sk³adaæ Radni, sta³e Komisje
Rady z wy³¹czeniem komisji, o której mowa wart. 18a ustawy o samorz¹dzie
gminnym, w terminie do dnia 5 listopada danego roku.

§4. Propozycje zakresu rzeczowego inwestycji gminnych oraz wysokoœci
planowanych nak³adów finansowych po zapoznaniu siê z wnioskami, o których mowa w §3,
przygotowuje Wójt Gminy najpóŸniej do dnia 15 listopada danego roku na rok nastêpny.

§5. Skarbnik w oparciu o przed³o¿one plany i wnioski, a tak¿e o planowane
kwoty dochodów Gminy opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu
uchwa³y bud¿etowej.

§6. 1. Wójt Gminy przygotowuje, na podstawie materia³ów opracowanych przez
Skarbnika, projekt uchwa³y bud¿etowej wraz z objaœnieniami oraz informacjê o stanie
mienia komunalnego.





3) dotacje dla jednostek organizacyjnych i innych podmiotów;
4) dotacje celowe na zadania realizowane przez gminê na podstawie porozumieñ

z organami administracji rz¹dowej lub innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego;
5) omówienie zadañ inwestycyjnych ze wskazaniem:

a) nazwy inwestycji,
b) Ÿróde³ finansowania w tym zaanga¿owania œrodków bud¿etowych Gminy,
c) stopnia zaawansowania robót w latach ubieg³ych,
d) ogólnego kosztu inwestycji.

5. Projekt uchwa³y bud¿etowej wraz z objaœnieniami oraz informacjê o stanie
mienia komunalnego Wójt Gminy przedk³ada w terminie do dnia 15 listopada danego roku
Radzie Gminy oraz w³aœciwej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania.

§7. 1. Przewodnicz¹cy Rady Gminy przesy³a niezw³ocznie projekt uchwa³y
bud¿etowej wraz z materia³ami informacyjnymi sta³ym komisjom Rady.

2. Komisje Rady w terminie 14 dni od daty otrzymania materia³ów odbêd¹
posiedzenia, na których wyra¿¹ w formie pisemnej opinie do projektu bud¿etu.

3. Komisje zg³aszaj¹c propozycjê wprowadzenia do projektu uchwa³y
bud¿etowej nowego ~ydatku lub zwiêkszenia wydatku przewidzianego ju¿ w projekcie,
wskazuj¹ Ÿród³o jego sfinansowania.

4. Podwy¿szenie prognozowanych w projekcie bud¿etu dochodów wymaga

pisemnej zgody Wójta Gminy.

5. Opinie Komisji Rady przedstawiane s¹ Komisji ds. Bud¿etu oraz Wójtowi
Gminy.

6. Komisja ds. Bud¿etu wyra¿a ostateczn¹ opiniê do projektu bud¿etu i
przedk³ada j¹ Przewodnicz¹cemu Rady Gminy w okresie nie d³u¿szym ni¿ 7 dni od daty
opinii pozosta³ych Komisji Rady.

7. Przewodnicz¹cy Rady Gminy przedk³ada Wójtowi Gminy ostateczn¹
opiniê do projektu bud¿etu.

§8. Wójt Gminy po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji ds. Bud¿etu oraz opini¹
Regionalnej Izby Obrachunkowej przedk³ada Radzie Gminy projekt bud¿etu wraz z
autopoprawk¹ na 7 dni przed wyznaczonym terminem sesji bud¿etowej.

§9 1. Bud¿et Gminy na nastêpny rok zostanie uchwalony na Sesji Rady Gminy
do koñca roku bie¿¹cego nie póŸniej ni¿ do 31 marca nastêpnego roku.

2. Porz¹dek sesji Rady Gminy, na której rozpatrywany bêdzie projekt uchwa³y
bud¿etowej zawieraæ winien nastêpuj¹ce punkty obrad w poni¿szej kolejnoœci:
1) odczytanie projektu uchwa³y bud¿etowej,
2) odczytanie opinii Komisji ds. bud¿etu,
3) odczytanie opinii w³aœciwej Regionalnej Izby Obrachunkowej;
4) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy do przedstawionych opinii komisji,~



5) dyskusja nad projektem bud¿etu oraz zg³oszonymi poprawkami
6) g³osowanie projektu uchwa³y.

§10. Wójt Gminy w terminie 21 dni od dnia podjêcia uchwa³y bud¿etowej:
1) opracowuje uk³ad wykonawczy bud¿etu w szczegó³owoœci: dzia³, rozdzia³ i

paragraf klasyfikacji dochodów i wydatków;
2) przeka¿e podleg³ym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków

tych jednostek oraz wysokoœci dotacji i wp³at do bud¿etu.
3) opracowuje plan finansowy zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ

zleconych jednostce samorz¹du terytorialnego odrêbnymi ustawami, przyjmuj¹c jako
podstawê dla tego planu kwotê dotacji przyznanych na ten cel w danym roku bud¿etowym
oraz wielkoœæ dochodów zwi¹zanych z realizacj¹ tych zadañ, które podlegaj¹ przekazaniu
do bud¿etu pañstwa,

4) jednostki organizacyjne Gminy dostosowuj¹ projekty planów do uchwa³y bud¿etowej.

§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§12. Traci moc uchwa³a Nr 33/95 Rady Gminy Sadkowice z dnia 8 wrzeœnia
1995 roku w sprawie procedury uchwalania bud¿etu Gminy.

\"

§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu.

Przewodnicz¹ ~ ~adY Gminy

Jan sz ~mcZYk


