
UCHWALANrL/322/10
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 30 wrzesnia 2010 r.

wsprawie okreslenia procedury opracowania i uchwalenia budzetu
oraz rodzaju i szczegotowosci materiatow informacyjnych

towarzysza^cych projektowi budzetu

Na podstawie art.234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123,
poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy Stawno uchwala co nast^puje:

§1.1. Przygotowanie uchwaty budzetowej, a takze inicjatywa w sprawie
zmian tej uchwaly naleza^do wytetcznej kompetencji Wojta Gminy SJawno.

2. Radni oraz Komisje Rady rnoga^ przedstawic Wojtowi zakres potrzeb
mieszkahcow ze swoich okr^gow wyborczych w terminie do dnia
5 pazdziernika roku poprzedzajapego rok budzetowy.

§ 2. Projekty planow finansowych , o ktorych mowa w § 1 winny bye
opracowane na podstawie:
LAnalizy czynnikow ksztaltuja^cych wydatki oraz wydatki w roku

poprzedzajapym rok budzetowy z uwzgl^dnieniem prognozy wzrostu cen
oraz kosztow wchodzqcych w zycie z dniem 1 stycznia roku budzetowego.

2. Przewidywanego stanu zatrudnienia w roku budzetowym.
3. Wynagrodzeri przewidywanych na dany rok budzetowy.
4. Planowanych wydatkow inwestycyjnych

§ 3. Wojt Gminy na podstawie otrzymanych materiatow od jednostek
organizacyjnych oraz wnioskow Radnych, Komisji Rady Gminy
oraz pracownikow urz^du przygotowuje projekt budzetu.

§ 4. Projekt budzetu i materiafy informacyjne towarzysza^ce projektowi
budzetu.
1. Projekt budzetu gminy skiada si§ z projektu uchwaty budzetowej oraz
objasnieh.
2. Plan dochodow Wojt opracowuje w pefnej szczegolowosci klasyfikacji
budzetowej w podziale na dochody biezape i maja^tkowe.
3. Plan wydatkow Wojt opracowuje w pelnej szczegotowosci klasyfikacji
budzetowej z wyodr^bnieniem:

a. wydatkow bieza^cych w szczegotowosci okreslonej w ustawie
o finansach publicznych

b. wydatkow majajkowych , w szczegotowosci okreslonej w ustawie
o finansach publicznych

4. Uzasadnienie i materialy informacyjne do projektu budzetu zawierajaj
a. omowienie dochodow wg poszczegolnych zrodel ich powstania



b. omowienie poszczegolnych rodzajow wydatkow biezapych
w poszczegolnych dziafach klasyfikacji budzetowej

c. omowienie zadah inwestycyjnych kontynuowanych , planowanych
do realizacji , opinii.

§ 5.1. Przewodniczqcy Rady Gminy przekazuje projekt budzetu
wraz z uzasadnieniem niezwtocznie, do zaopiniowania stafym
Komisjom Rady.

2. Komisje Rady analizuja^ projekt budzetu i w terminie do 5 grudnia
przedstawiaja^ na pismie Komisji Budzetu, Finansow i Rolnictwa opiniQ
o projekcie budzetu

3. Komisja Rady proponuja^c wprowadzenie nowego wydatku lub
zwi^kszenie wydatku przewidzianego w projekcie budzetu,
zobowia^zana jest wskazac zrodfa jego sfinansowania

4. Komisja Budzetu, Finansow i Rolnictwa w ciajgu 7 dni od daty
otrzymania wnioskow pozostafych komisji formutuje i przekazuje
Wojtowi Gminy ostateczna^opini§ o projekcie budzetu

5. W sytuacji gdy uchwalenie budzetu nast^puje po 1 stycznia opinia
Komisji winna bye sporza^dzona co najmniej na 2 tygodnie przed
uchwaleniem budzetu.

6. Wojt Gminy po zapoznaniu si§ z opinia^ komisji powinien ustosunkowac
ewentualnych propozycji.

§ 6. 1. Przewodniczapy Rady zwotuje sesj§ budzetowa^ w ustawowym
terminie.
2. Porza^dek obrad sesji budzetowej w punkcie dotycza^cym uchwalenia
uchwaty budzetowej:

a. przedstawienie projektu uchwaty budzetowej wraz z uzasadnieniem
przez Wojta lub osob§ przez niego upowazniona^

b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
c. przedstawienie opinii Komisji Budzetu, Finansow i Rolnictwa
d. ustosunkowanie si§ Wojta do uwag, zastrzezeri i wnioskow
e. przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budzetu
f. dyskusja nad proponowanymi poprawkami, ich przeglosowanie
g. podj^cie uchwaly budzetowej wraz z przyj^tymi poprawkami.

§ 7.Wykonanie uchwafy powierza si§ Wojtowi Gminy Slawno.

§ 8. Traci moc Uchwata Nr XXIII/1 70/08 Rady Gminy Slawno z dnia
23 wrzesnia 2008 r. w sprawie procedury uchwalania uchwafy budzetowej
oraz rodzaju i szczegotowosci materialow informacyjnych towarzysza^cych
projektowi.

§ 9-Uchwala wchodzi w zycie i podj^cia.
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