UCHWAŁA NR XLIV/45/2010
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kisielice
Na podstawie art. 18 ust .2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 234, art. 235 ust. 4 i art. 236 ust.
5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:
§ 1. Projekt budżetu Burmistrza opracowuje się w następującej szczegółowości:
1) plan dochodów budżetu Gminy określa się w szczegółowości wynikającej z przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem działów, rozdziałów i
paragrafów klasyfikacji budżetowej,
2) plan wydatków budżetu Gminy określa się w szczegółowości wg działów, rozdziałów
wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z
uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej,
3) plan przychodów budżetu Gminy określa się w szczegółowości paragrafów klasyfikacji
budżetowej,
4) plan rozchodu budżetu Gminy określa się w szczegółowości paragrafów klasyfikacji
budżetowej.
§ 2. 1. Do projektu uchwały budżetowej Burmistrz dołącza uzasadnienie, obejmujące:
1) opis głównych założeń na rok budżetowy, na podstawie których przyjęto w projekcie budżetu
zarówno wielkości dochodów jak i wydatków,
2) opis projektowanych źródeł dochodów budżetu Gminy, z wyszczególnieniem na dochody
bieżące i majątkowe, w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,
3) opis poszczególnych rodzajów wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach
i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
4) opis rzeczowo-finansowy zakresu realizacji projektów i zadań inwestycyjnych,
5) opis dotacji udzielanych z budżetu, w tym na zadania Gminy zlecane do realizacji przez
podmioty spoza sektora finansów publicznych,
6) opis źródeł przychodów i rozchodów budżetu Gminy,
7) wskazanie źródeł sfinansowania deficytu,
8) opis źródeł dochodów i wydatków własnych.
2. Do projektu uchwały budżetowej Burmistrz dołącza następujące materiały informacyjne:
1) wnioski sołectw o rozdysponowaniu środków przeznaczonych do ich dyspozycji w budżecie
gminy ,
2) zestawienie planowanych ogółem kwot dochodów i wydatków poszczególnych gminnych
jednostek organizacyjnych,
3) planowane do sprzedaży w danym roku budżetowym nieruchomości gminne,
4) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
§ 3. Burmistrz sporządza projekt uchwały budżetowej, który wraz z uzasadnieniem oraz
materiałami informacyjnymi przedkłada:
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1) Radzie Miejskiej w Kisielicach,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie
- do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
§ 4. 1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach przesyła niezwłocznie, maksymalnie w
terminie 5 dni od dnia otrzymania, projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i
materiałami informacyjnymi, do zaopiniowania stałym komisjom Rady Miejskiej w Kisielicach.
2. Komisje odbywają posiedzenia i formułują na piśmie opinie o projekcie uchwały budżetowej
w terminie 10 dni od dnia otrzymania.
3. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia nowego wydatku lub zwiększenia
wydatku przewidzianego w projekcie, komisje mają obowiązek wskazania źródła jego
sfinansowania.
4. Komisja, proponując zmiany powodujące zmniejszenie dochodów, zobowiązana jest
wskazać, które wydatki mają ulec zmniejszeniu.
5. Komisja Budżetu, Finansów i Planowania w oparciu o opinię pozostałych Komisji formułuje
ostateczną opinię o projekcie uchwały budżetowej.
6. Pisemna opinia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, wraz z opiniami pozostałych
Komisji przedkładana jest niezwłocznie Burmistrzowi nie później niż do 3 grudnia roku
poprzedzającego rok budżetowy.
§ 5. 1. Na podstawie wniosków z opinii Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Burmistrz
może dokonać zmian w projekcie uchwały budżetowej i przedstawia Radzie Miejskiej ostateczną
wersję projektu uchwały budżetowej na 14 dni przed wyznaczonym terminem sesji Rady Miejskiej.
2. Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję przed końcem roku poprzedzającego rok
budżetowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia roku
budżetowego.
3. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego,
podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Miejskiej.
§ 6. Porządek obrad sesji w punkcie dotyczącym uchwalenia budżetu Gminy powinien
uwzględniać:
1) wystąpienie Burmistrza w sprawie projektu budżetu,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
3) odczytanie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej o projekcie uchwały budżetowej,
4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
5) głosowanie uchwały budżetowej.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/58/2009 Rady Miejskiej z dnia 13 listopada 2009 r. w
sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Kisielice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
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