
  
 
 

 
Uchwała Nr 79/5/X/07 

Rady Miejskiej w Iłowej 
z dnia 21 września 2007r. 

 
 
 
W sprawie: Procedury uchwalania budŜetu oraz rodzajów szczegółowości materiałów   
                     informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu. 
 
 
         Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591; z póŜn. zmianami ) uchwala się, co 
następuje: 
 
§ 1. Przez uŜyte w uchwale pojęcia rozumie się: 
       1) ustawa o finansach publicznych – ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach   

    publicznych ( Dz.U.Nr 249, poz.  2104 z późn. zmianami ), 
2) rada gminy – Rada Miejska w Iłowej, 
3) budŜet gminy – budŜet Gminy Iłowa. 

 
§ 2. Projekt uchwały budŜetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozę łącznej kwoty długu na    
       koniec roku budŜetowego i lata następne, wynikającej z zaciągniętych i planowanych   
       zobowiązań oraz informację o stanie mienia komunalnego, o której mowa w art. 180 pkt     
       1) –5) opracowuje Burmistrz Iłowej. 
 
§ 3. UwaŜa się za dotrzymany termin określony w art.181 ust.1 pkt 2) ustawy o finansach 
publicznych przedstawienia radzie gminy projektu uchwały budŜetowej wraz z objaśnieniami 
oraz prognozą łącznej kwoty długu oraz informacją o stanie mienia komunalnego, o ile 
zostaną one przedłoŜone w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Iłowej u 
pracownika zajmującego się obsługą rady do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok 
budŜetowy. 
 
§ 4. 1. Do projektu budŜetu materiały opracowywane są w formie pisemnej przez : 

1) właściwych dyrektorów ( kierowników ) jednostek budŜetowych, zakładu   
budŜetowego i instytucji kultury, 

2) kierowników referatów oraz samodzielnych pracowników Urzędu Miejskiego w  
Iłowej, 

3) radnych i komisje stałe rady gminy, 
4) pełnomocnika Burmistrza do spraw przeciwdziałania uzaleŜnieniom, 
5) sołtysów, jako reprezentantów jednostek pomocniczych. 

       2. Materiały, o których mowa w ust.1 opracowywane są w układzie finansowo-  
           rzeczowym i dostarczane do dnia 10 października roku poprzedzającego rok  
           budŜetowy do Skarbnika Gminy. 
        3. Skarbnik Gminy do projektu budŜetu opracowuje materiały w zakresie wysokości  
            prognozowanych dochodów do dnia 10 października roku poprzedzającego rok  
            budŜetowy. 



         
      4. Burmistrz Iłowej, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy na podstawie przedłoŜonych   
           materiałów w zakresie wydatków i dochodów sporządzają wstępne zestawienie   
          dochodów i wydatków do projektu budŜetu w terminie do 31 października roku  
           poprzedzającego rok budŜetowy. 
 
§ 5. Projekt uchwały budŜetowej określa:  
      1. prognozowane dochody Gminy Iłowa w szczegółowości nie mniejszej niŜ określona w   
           art. 184 ust.1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych, 
       2. wydatki budŜetu Gminy Iłowa w szczegółowości nie mniejszej niŜ określona w art.184  
           ust.1 pkt 2) ppkt a) i b) ustawy o finansach publicznych, 
       3. plany przychodów i wydatków zakładu budŜetowego oraz dochodów własnych     
           jednostek budŜetowych,  
       4. plany przychodów i wydatków funduszy celowych, 
       5. zakres i kwoty dotacji przedmiotowych, 
       6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i   
           innych zadań zleconych gminie ustawami, 
       7. wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem  
           wydatków na finansowanie poszczególnych programów, 
       8. przychody i rozchody budŜetu gminy, 
       9. upowaŜnienie dla Burmistrza Iłowej do dokonywania zmian w budŜecie gminy w  
           zakresie określonym w art.188 ust.2, 
     10. upowaŜnienie dla Burmistrza Iłowej do zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie  
           występującego w ciągu roku budŜetowego deficytu budŜetu gminy, 
     11. upowaŜnienie dla Burmistrza Iłowej do zaciągania zobowiązań na finansowanie  
           wydatków, o których mowa w art.166 ust.1 ustawy o finansach publicznych, 
     12. upowaŜnienie dla Burmistrza Iłowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,  
           których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości  
          działania Gminy Iłowa i termin zapłaty upływa w roku następnym, 
     13. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek  na pokrycie 
           występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu gminy, 
     14. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek oraz emitowanych      
           papierów wartościowych  na finansowanie planowanego deficytu budŜetu gminy oraz  
           spłatę wcześniej zaciągniętych poŜyczek i kredytów, 
     15. dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów , związane z realizacja zadań  
            Gminy Iłowa, 
     16. wydatki jednostek pomocniczych Gminy Iłowa, 
     17. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych i wydatki   
           na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów   
           alkoholowych, 
     18. w zaleŜności od zaistniałych potrzeb: 

- źródła pokrycia deficytu budŜetowego lub przeznaczenia nadwyŜki budŜetu gminy, 
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 

ust.1 pkt 2) i 3) w części związanej z realizacją zadań Gminy Iłowa, 
- zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji 

przez zakład budŜetowy, 
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze 

umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 
 



§ 6. Objaśnienia do projektu uchwały budŜetowej opracowywane są w odniesieniu do 
wydatków w układzie finansowo – rzeczowym. 
 
§ 7. Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłowej niezwłocznie przesyła radnym przedłoŜony 
przez Burmistrza projekt uchwały budŜetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozą łącznej 
kwoty długu na koniec roku budŜetowego i lata następne wynikającej z zaciągniętych i 
planowanych zobowiązań oraz informację o stanie mienia komunalnego. 
 
§ 8. Burmistrz Iłowej udziela dodatkowych wyjaśnień do projektu budŜetu na posiedzeniach 
poszczególnych komisji stałych rady. 
 
§ 9. Komisje stałe rady gminy zapoznają się z projektem budŜetu i opracowują na piśmie 
opinie o projekcie. 
 
§ 10. 1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłowej w terminie ustawowym zwołuje sesja    
             celem uchwalenia budŜetu gminy. 
          2. Porządek obrad sesji , o której mowa w ust.1 powinien zawierać: 

1) odczytanie projektu uchwały budŜetowej, 
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budŜetowej oraz o prognozie łącznej kwoty długu, 
3) odczytanie opinii poszczególnych komisji stałych rady gminy, 
4) dyskusje nad projektem uchwały budŜetowej, 
5) głosowanie nad uchwałą budŜetową. 

 
§ 11. Wprowadzenie do projektu uchwały budŜetowej wniosków radnych lub komisji stałych 
rady gminy powodujących jej  zmiany  moŜe nastąpić przy uwzględnieniu przepisu art. 183 
ust.2 ustawy o finansach publicznych. 
 
§ 12. Traci moc uchwała Nr 43/3/99 Rady Gminy i Miasta w Iłowej z dnia 28 czerwca 1999r. 
w sprawie: procedury uchwalania budŜetu. 
 
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej. 
 
§ 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 


