
UC H WA ŁA  N R  XX XV I /260 /2010

R ady  G min y  Zębow ice

z  dn i a  25  s i e r pn i a  2010  r oku

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(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  i  Nr  214,  poz.  1806,  z  2003  r.  Nr  80,  poz.  717  
i  Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i  Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,  
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146) oraz art.  
234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ((Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 
poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146) 

Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

Wójt  Gminy  Zębowice  opracowuje  i  przedstawia  Radzie  Gminy  Zębowice  projekt 
uchwały budżetowej według trybu pracy określonego niniejszą uchwałą.

§ 2

1.  Kierownicy  jednostek  organizacyjnych,  samorządowych  instytucji  kultury,  pracownicy 
merytoryczni Urzędu Gminy w Zębowicach opracowują i przekładają Skarbnikowi Gminy w 
terminie do 15 października poprzedzającego rok budżetowy:

-  plan  rzeczowy  zadań  inwestycyjnych,  który  powinien  zawierać:  nazwę  zadania,  okres 
realizacji,  opis  zadania  inwestycyjnego,  przewidywany  okres  realizacji  zadania  wraz  
z kalkulacją,

- projekty planów dochodów w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w układzie 
klasyfikacji budżetowej ( dział, rozdział, paragraf).

2.  Z  pisemnymi  wnioskami  o  dofinansowanie  zadań  publicznych  z  budżetu  gminy  mogą 
ponadto występować stowarzyszenia, inne jednostki samorządowe, sołectwa itp.

3. Materiały planistyczne (wnioski) powinny uwzględniać kontynuację zdań z poprzednich lat.

W  przypadku  zadań  (programów)  planowanych  do  realizacji  przez  okres  dłuższy  niż  rok 
budżetowy, materiały powinny zawierać:
- nazwę programu (zadania),
- cel zadania,
- koszty i termin realizacji, z podziałem kwot wydatków na rok budżetowy i kolejne lata,
- nazwę jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację (koordynację) zadania.



§ 3

Skarbnik  Gminy  w  oparciu  o  przedłożone  materiały  planistyczne  oraz  uzyskane 
informacje  o  planowanych  dochodach  z  tytułu  subwencji  z  budżetu  państwa,  dotacji  na 
realizację zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej, dotacji przyjętych do 
realizacji  w drodze porozumień, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do 
projektu uchwały budżetowej w terminie do 31 października poprzedzającego rok budżetowy.

§ 4

1. Na podstawie opracowanych przez Skarbnika Gminy materiałów, po uwzględnieniu 
przychodów  i  rozchodów,  Wójt  Gminy  przygotowuje  projekt  uchwały  budżetowej  
w szczegółowości określonej w ustawie o finansach publicznych.
2.  Do  projektu  uchwały  budżetowej  załącza  się  część  opisową  zawierającą  objaśnienia,  
w szczególności przyjęte wskaźniki budżetowe i inne wskaźniki wykorzystane do opracowania 
projektu oraz wieloletniej prognozy finansowej.

§ 5

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz  Wójt Gminy przekłada, w terminie 
do dnia 15 listopada poprzedzającego rok budżetowy:
- Radzie Gminy – za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

2.  Przewodnicząca  Rady –  po  otrzymaniu  projektu  budżetu  –  niezwłocznie  przesyła  go  do 
członków stałych Komisji Rady Gminy.
3. Komisje Rady Gminy niezwłocznie odbywają posiedzenia, na których formułowane są na 
piśmie opinie i wnioski o projekcie budżetu. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia 
do  budżetu  nowego  wydatku  istnieje  obowiązek  wskazania  przez  Komisję  źródła  jego 
finansowania.
4. Opinie i wnioski Komisji Rady Gminy, Przewodniczący Rady Gminy przedkłada Wójtowi 
Gminy, na co najmniej 10 dni przed planowanym terminem sesji.
5. Wójt Gminy, po zapoznaniu się z opinią Komisji  Rady Gminy i opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, przedkłada Radzie Gminy ostateczny projekt uchwały budżetowej.

§ 6

Porządek  sesji  Rady  Gminy,  na  którym  rozpatrywany  będzie  projekt  uchwały  budżetowej 
powinien zawierać, co najmniej następujące punkty:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2)  odczytanie  opinii  składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  projekcie 
uchwały budżetowej,
3)  odczytanie  opinii  i  wniosków  Komisji  Rady  Gminy  przez  jej  Przewodniczących  lub 
Zastępców,
4) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków poszczególnych Komisji,
5) dyskusja nad wnioskami Komisji i głosowanie każdego wniosku osobno,
6) głosowanie całej uchwały budżetowej.
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§ 7

Traci moc uchwała Nr XL/252/2006 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie określenia 
procedury  uchwalania  budżetu  gminy  Zębowice  oraz  rodzaju  i  szczegółowości  materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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