
Uchwała Nr 198/XXXV/2010
Rady Gminy Radłów

z dnia 02 września 2010 roku

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

                Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 
123, poz. 835) Rada Gminy uchwala, co następuje:
         
          § 1. Projekt uchwały budżetowej opracowuje, przy pomocy pracowników 
urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, Wójt Gminy.

         § 2. 1. Kierownicy gminnych jednostek budżetowych, samodzielni pracownicy 
samorządowi opracowują i przedkładają projekty planów finansowych na drukach wg 
własnych wzorów, w terminie do dnia 15 października.
                2. Wnioski radnych, sołectw, stowarzyszeń, przedstawicieli podmiotów 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych składane są w terminie do 
10 października.
                3. Wraz z materiałami składanymi według własnych wzorów, każdy ze 
składających zobowiązany jest przedstawić uzasadnienie do planowanych wydatków.

§ 3.  1. Materiały, o których mowa w § 2 ust. 3 składa się do Skarbnika Gminy, 
który nadzoruje ich kompletność i terminowość złożenia.

              2. Na podstawie otrzymanych materiałów oraz przedstawionych przez 
właściwe organy informacji o wysokości planowanych kwot subwencji, dotacji i 
udziałów w podatkach, Skarbnik Gminy opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i 
wydatków do projektu budżetu.

     § 4. Wójt Gminy, na podstawie materiałów przygotowanych przez Skarbnika, 
opracowuje w terminie do dnia 15 listopada każdego roku, projekt budżetu na rok 
następny.
      
     § 5.  1. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami sporządza się w 
szczegółowości określonej przepisami ustawy o finansach publicznych.
             2. Projekt uchwały budżetowej określa:
 1)  prognozowane dochody w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale 
      na dochody bieżące i dochody majątkowe, oraz źródeł ich uzyskiwania;
2) planowane wydatki budżetu, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji 

budżetowej, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe;
- w planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;



2) dotacje na zadania bieżące,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej,
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

         - w planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w szczególności:
        1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem
            środków Unii Europejskiej,
        2) zakup i objęcie akcji i udziałów,
        3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

3) planowany deficyt lub planowana nadwyżka budżetowa wraz ze źródłami 
pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej,

4) planowane przychody i rozchody budżetu, z podziałem na paragrafy klasyfikacji 
budżetowej,

5) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 
papierów wartościowych,

6) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z 
zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę,

7)  szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy, wynikające z odrębnych ustaw, 
a w szczególności:
- określenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym 
Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

8) inne postanowienia, których obowiązek zamieszczania w uchwale budżetowej 
wynika z postanowień Rady Gminy, między innymi:
a) ustalenie maksymalnej kwoty poręczeń i gwarancji, jakie mogą być udzielane
  przez Wójta Gminy,
b) ustalenie maksymalnej kwoty pożyczek udzielanych z budżetu przez Wójta
  Gminy, 

9)  upoważnienia dla Wójta Gminy do:
a)  dokonywania zmian w budżecie,

       b)  zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych,
       c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
            niż prowadzący obsługę budżetu

3. W załącznikach do projektu uchwały budżetowej zamieszcza się:
1) planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami, jak również zadań 
wykonywanych  na mocy porozumień z  organami administracji rządowej, zadań 
realizowanych  w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na 
dochody bieżące i majątkowe, według źródeł; 



2) planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami, jak również zadań 
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań 
realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z 
podziałem na:

a) wydatki bieżące z wyodrębnieniem  :
 - wydatków jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

      -  dotacje na zadania bieżące,
      -  świadczenia na rzecz osób fizycznych,
      -  wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej,
      -  wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, przypadające
          do spłaty w danym roku budżetowym,

-  obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,
          b) wydatki majątkowe z wyodrębnieniem:
      -  inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem
            środków Unii Europejskiej,
      -  zakup i objęcie akcji i udziałów,
      -  wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
   3)  zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy ze wskazaniem
         podmiotu dotowanego, przeznaczenia, klasyfikacji budżetowej;
   4) zestawienie zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych do realizacji w

     danym roku budżetowym 

        § 6.  Do sporządzonego projektu uchwały budżetowej Wójt dołącza uzasadnienie, 
w którym w zwięzły sposób informuje o założeniach, przyjętych wskaźnikach 
ekonomicznych do planowanego budżetu, omawia poszczególne źródła dochodów i 
przychodów, rodzaje wydatków a także rozchodów- czyli planowanych do spłaty 
zobowiązań z lat poprzednich, informuje także o sytuacji finansowej gminy z 
uwzględnieniem aktualnego zadłużenia oraz prognozy zadłużenia na lata następne.
     
       § 7.  Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami 
informacyjnymi Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy Radłów i  Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Opolu w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok 
budżetowy.

      § 8. 1. Przewodniczący Rady Gminy po otrzymaniu projektu budżetu niezwłocznie 
rozsyła go do wszystkich radnych i ustala termin wspólnych posiedzeń stałych 
Komisji Rady, z udziałem pracowników jednostek gminnych. Jednocześnie 
Przewodniczący Rady określa planowany termin sesji, na której uchwalany będzie 
budżet.

  2. Komisje Rady Gminy mogą wskazać na konieczność dokonania zmiany w
opiniowanym przez siebie projekcie budżetu, wskazując nowe zadanie, jednakże 
zobowiązane są wskazać źródło jego sfinansowania,



  3. Wszystkie zgłoszone w trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej
wnioski, w formie pisemnej, zawierające uzasadnienie, Przewodniczący Rady 
przedkłada Wójtowi nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem sesji 
budżetowej. 

§ 9.  1 . Wójt Gminy może z własnej inicjatywy oraz na podstawie wniosków
zawartych w opiniach komisji zaproponować autopoprawki do przedłożonego Radzie 
Gminy projektu uchwały budżetowej.
                   2. Projekt uchwały budżetowej, uwzględniający wszystkie poprawki do 
pierwotnego projektu uchwały budżetowej, Wójt przedstawi Radnym, nie później niż 
na 7 dni przed sesją budżetową wraz z ich uzasadnieniem, wskazując równocześnie, 
które wnioski nie zostały uwzględnione i dlaczego.

         § 10. Ostatecznie opracowany kształt projektu uchwały budżetowej podlega 
uchwaleniu na Sesji Rady Gminy do końca roku, a w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, po uprzednim 
odczytaniu opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
 o projekcie uchwały budżetowej.

         § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

         § 12. Tracą moc uchwały:
 1)  nr 222/XXXVI/2006 Rady Gminy w Radłowie z dnia 20 września 2006 roku w 
sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, 
 2)  nr 99/XVIII/2008 Rady Gminy w Radłowie z dnia 30 października 2008 roku w 
sprawie zmiany uchwały nr 222/XXXVI/2006 Rady Gminy w Radłowie z dnia 20 
września 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i 
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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