UCHWAŁA NR IX/71/99
Rady Gminy w Luzinie
z dnia 27 sierpnia 1999 r.
w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budŜetu Gminy Luzino oraz rodzaju i
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budŜetowej

Na podstawie art. 53 ust. l ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity
Dz.U Nr 13, poz.74 z 1996 r, z późniejszymi zmianami) oraz art. 119 - 124 ustawy o finansach
publicznych z dnia 26 listopada 1998 r (Dz. U. Nr 155, póz. 1014)

Rada Gminy w Luzinie
uchwala co następuje:
§1
1. W celu opracowania projektu uchwały budŜetowej Przewodniczący Zarządu Gminy Luzino w
terminie do dnia 31 sierpnia wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów
planistycznych na kolejny rok budŜetowy przez podległe Gminie:

2.
3.
4.

5.
6.
7.

- jednostki budŜetowe,
- zakłady budŜetowe,
- gospodarstwa pomocnicze,
dotowane imiennie określone podmioty publiczne, związane z realizacją zadań
Gminy.
- fundusze celowe
Przewodniczący Zarządu powiadamia radnych i rady sołeckie o terminie składania wniosków.
Zobowiązuje kierowników referatów Urzędu Gminy do opracowania materiałów
planistycznych z zakresu nadzorowanych zadań własnych gminy, zadań zleconych jak i
realizowanych na zasadzie porozumień.
Wnioski i materiały planistyczne określone w ust. 2 i 3 o dofinansowanie zadań z budŜetu gminy
przyjmowane będą do dnia 25 września i ewidencjonowane przez Zarząd Gminy.
Wnioski złoŜone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Zaewidencjonowane wnioski inwestycyjne określone w ust. 2 i 3 Zarząd Gminy
przekazuje do 30 września Radzie Gminy.
Termin złoŜenia opracowanych materiałów planistycznych określonych w ust. l ustalony zostanie
kaŜdorazowo w wymienionym zarządzeniu.

8. Zakres materiałów planistycznych określa :
- zał. nr l - jednostki budŜetowe,
- zał. nr 2 - zakłady budŜetowe, gospodarstwa pomocnicze.
9.

Zaewidencjonowane wnioski budŜetowe, opracowane materiały planistyczne opracowane przez
wnioskodawców ustalonych w ust. 1, 2 i 3 są przekazywane Skarbnikowi Gminy
w terminie do 30 września.
10. Rada Gminy w terminie do dnia 15 października wskazuje Zarządowi Gminy wykaz inwestycji
realizowanych w roku budŜetowym, opracowany na podstawie wieloletnich planów
inwestycyjnych i złoŜonych wniosków wymienionych w § l ust 2 i 3.
Poszczególne programy inwestycyjne winny zawierać:
-

określenie ilościowe celu,
przewidywane działania,
harmonogram realizacji,
kalkulację kosztów,
wskazanie osoby lub jednostki odpowiedzialnej za jego realizację.

§2

1.

Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych zawierających planowane dochody i
wydatki podległych gminie jednostek budŜetowych, planowanych przychodów i wydatków
jednostek gospodarki pozabudŜetowej, w oparciu o wieloletni program inwestycyjny, wykazy zadań
remontowych, wnioski o dofinansowanie, jak równieŜ skalkulowanych dochodów własnych
budŜetu gminy i subwencji, Skarbnik opracowuje wstępny projekt uchwały budŜetowej.

2. Opracowany przez Skarbnika wstępny projekt powinien zawierać:
-

prognozowane dochody Gminy według działów klasyfikacji budŜetowej,
z wyodrębnieniem waŜniejszych źródeł,

-

wydatki budŜetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków,
z wyodrębnieniem:

a/ wydatków bieŜących, w tym:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- dotacji,
- wydatków na obsługę długu gminy,
- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,
b/ wydatków majątkowych,
-

źródła pokrycia deficytu (rozliczenie przychodów i rozchodów związanych
z niedoborem) lub wskazanie wielkości nadwyŜki budŜetowej i ewentualne jej
przeznaczenie,

-

dodatkowo opisane elementy określające:

a/ wysokość subwencji ogólnej,
b/ rozliczenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej,
c/ rozliczenia dotacji celowych na realizację zadań na zasadzie porozumień,
d/ rozliczenia z gospodarka pozabudŜetową,
e/ wyodrębnione środki do dyspozycji rad sołeckich,
f/ wielkości rezerwy ogólnej, z wyodrębnieniem rezerwy na nieprzewidziane wydatki
i rezerw celowych.
3. Opracowany wstępny projekt budŜetu analizuje, koryguje w oparciu o
zaewidencjonowane wnioski budŜetowe i uchwala Zarząd Gminy jako projekt uchwały
budŜetowej wraz z objaśnieniami.
a/ Projekt uchwały budŜetowej winien określać:
- prognozowane dochody Gminy według waŜniejszych źródeł i działów klasyfikacji,
-

wydatki budŜetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków,
z wyodrębnieniem:
• wydatków bieŜących, w tym w szczególności:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,.
- dotacji,
- wydatków na obsługę długu gminy,
- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,
• wydatków majątkowych,

- źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyŜki budŜetu gminy,
-

-

wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem
wydatków na finansowanie poszczególnych programów.,
plany przychodów i wydatków zakładów budŜetowych, gospodarstw pomocniczych
jednostek budŜetowych i środków specjalnych,

-

plany przychodów i wydatków funduszy celowych,

-

upowaŜnienie dla Zarządu do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań gminy,

-

zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,

-

dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie,

- dotacje,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych
zadań.

b/ Projekt uchwały budŜetowej moŜe zawierać:
- upowaŜnienie dla Zarządu do dokonywania zmian w planie wydatków,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
upowaŜnienie dla Zarządu Gminy do zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji
papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budŜetowego
deficytu budŜetu jednostki,
- inne postanowienia dotyczące wykonywania budŜetu jednostki.
c) W projekcie uchwały budŜetowej gminy określa się takŜe dochody z tytułu
wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych i wydatki na realizacje
zadań.
d/ Projekt uchwały budŜetowej moŜe równieŜ określać:
- wydatki jednostek pomocniczych gminy,
uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach
budŜetu gminy.
4- Do projektu uchwały budŜetowej Zarząd dołącza:
- informację o stanie mienia komunalnego zawierającą:
a/ dane dotyczące przysługujących praw własności,
b/ dane dotyczące innych niŜ własność praw majątkowych, w tym w szczególności o
ograniczonych prawach rzeczowych, uŜytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach
w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
c/ dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w ust. a-b, od dnia
złoŜenia poprzedniej informacji,
d/ dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw
majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
e/ inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego
- objaśnienia do załoŜeń projektowych w zakresie:
a/ przewidywanego wykonania dochodów za rok poprzedzający rok budŜetowy, b/
uzasadnienie planowanych dochodów w projekcie uchwały budŜetowej,
c/ informację o przewidywanych wydatkach oraz porównanie ich do przewidywanego
wykonania za rok poprzedzający rok budŜetowy,
d/ informację o sytuacji finansowej gminy z uwzględnieniem poŜyczek i kredytów
długoterminowych, nadwyŜki budŜetowej,
e/ wykaz limitów wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi,
określający dla kaŜdego programu:
- nazwę programu, jego cel i zadania, które będą finansowane z budŜetu
gminy,

- jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą wykonanie
programu,
- okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe,
- wysokość wydatków w roku budŜetowym oraz w dwóch kolejnych latach

5.

Projekt uchwały budŜetowej wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia
komunalnego Zarząd Gminy przedstawia:
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
- Radzie Gminy, najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budŜetowy.

6. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budŜetowej Zarząd Gminy jest
obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budŜetu Radzie Gminy.
§3

1.

Do czasu uchwalenia uchwały budŜetowej, jednak nie później niŜ do 31 marca roku
budŜetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały.

2

Komisje Rady Gminy analizują projekt budŜetu i dokonują jego oceny, składając wnioski
opiniujące na piśmie

3. Bez zgody Zarządu Gminy Rada Gminy nie moŜe wprowadzić w projekcie uchwały
budŜetowej gminy zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie
wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budŜetu gminy.
4.

Przewodniczący Rady Gminy przedkłada Zarządowi opinie Komisji Rady Gminy w
terminie do 30 listopada.

5.

W terminie do 30 listopada zebrania wiejskie dokonują podziału przyznanych środków
budŜetowych, określonych w projekcie uchwały budŜetowej.

6.

Zarząd Gminy na podstawie wniosków zawartych w opiniach Komisji analizuje
moŜliwość zmian i moŜe dokonać auto poprawek w projekcie budŜetu.
§4

Porządek sesji budŜetowej winien zawierać:
-

odczytanie projektu uchwały budŜetowej wraz z objaśnieniami,

-

odczytanie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy,

-

odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Rady Gminy,

-

dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

-

głosowanie uchwały budŜetowej.

§5
Uchwałę budŜetową Rada Gminy uchwala przed rozpoczęciem roku budŜetowego a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach – nie później niŜ do dnia 31 marca roku budŜetowego.
§6
W przypadku dokonywania zmian w budŜecie w ciągu roku budŜetowego, Zarząd Gminy
przygotowuje projekt uchwały zmieniającej uchwałę budŜetową.
§7
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Teofil Sirocki

