
                                                      Uchwa a Nr  375/5/XLII/10
Rady Miejskiej w I owej
z dnia  9 listopada 2010 r.

W sprawie: Trybu prac nad projektem uchwa y bud etowej Gminy I owa.

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591; z pó n. zmianami ) oraz art.234
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 157, poz.1240 z pó .
zmianami)  uchwala si , co nast puje:

§ 1. Przez u yte w uchwale poj cia rozumie si :
       1. ustawa o finansach publicznych – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

    publicznych ( Dz.U.Nr 157, poz.  1240 z pó n. zmianami ),
2. rada gminy – Rada Miejska w I owej,
3. bud et Gminy I owa – bud et gminy.

§ 2. Okre la si  nast puj  szczegó owo  projektu bud etu:
1) plan dochodów bud etu gminy sporz dza si  w zestawieniu tabelarycznym w
      szczegó owo ci do dzia u , rozdzia u i paragrafu klasyfikacji bud etowej,
2) plan wydatków bud etu  gminy sporz dza si  w zestawieniu tabelarycznym w
      szczegó owo ci do dzia u, rozdzia u i paragrafu klasyfikacji bud etowej.

§ 3. 1. Do projektu uchwa y bud etowej Gminy I owa materia y opracowywane s  w formie
           pisemnej przez :

1) ciwych dyrektorów ( kierowników ) jednostek bud etowych, samorz dowego
zak adu  bud etowego i instytucji kultury,

2) kierowników referatów oraz samodzielnych pracowników Urz du Miejskiego w
owej,

3) radnych i komisje sta e rady gminy,
4) pe nomocnika Burmistrza do spraw przeciwdzia ania uzale nieniom,

      2. Materia y, o których mowa w ust.1 opracowywane s  w uk adzie finansowo-
           rzeczowym i dostarczane do dnia 20 pa dziernika roku poprzedzaj cego rok
           bud etowy do Skarbnika Gminy.
      3. Materia y dotycz ce funduszu so eckiego dostarczane s  do dnia 30 wrze nia roku
           poprzedzaj cego rok bud etowy przez so tysów, jako reprezentantów jednostek
           pomocniczych do Referatu Organizacyjnego.
      4. Skarbnik Gminy do projektu bud etu opracowuje materia y w zakresie wysoko ci
            prognozowanych dochodów do dnia 20 pa dziernika roku poprzedzaj cego rok
            bud etowy.
      5. Burmistrz I owej na podstawie przed onych materia ów w zakresie wydatków i
             dochodów sporz dza wst pne zestawienie dochodów i wydatków do projektu bud etu
             gminy w terminie do 31 pa dziernika roku poprzedzaj cego rok bud etowy.
      6. Burmistrz w terminie okre lonym w przepisie art. 238 ust.1 ustawy o finansach
               publicznych przedk ada radzie gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowe projekt
               uchwa y bud etowej wraz z uzasadnieniem i materia ami informacyjnymi o których
               mowa w § 4.
      7. Przewodnicz cy Rady Miejskiej przesy a niezw ocznie materia y, o których mowa
                w ust.6  radnym Gminy I owa.
      § 4.1. Do projektu uchwa y bud etowej sporz dza si  uzasadnienie zawieraj ce
                omówienie dochodów wed ug ich wa niejszych róde  oraz zestawienie



                tabelaryczne zbiorcze wydatków w uk adzie finansowo - rzeczowym z
                wyodr bnieniem wydatków poszczególnych jednostek bud etowych.
            2. Do  projektu uchwa y bud etowej do cza s  materia y informacyjne dotycz ce
                wysoko ci deficytu lub nadwy ki bud etowej, róde  i wysoko ci planowanych
                przychodów  oraz planowanych rozchodów, a tak e informacje odno nie zada
                wspó finansowanych rodkami , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2) i pkt3) ustawy
                o finansach publicznych.
             3. Projekt uchwa y bud etowej okre la:
                 1) czn  kwot  planowanych dochodów bud etu gminy w tym planowane
                     dochody bie ce i maj tkowe,

         2) czn  kwot  planowanych wydatków bud etu gminy z wyodr bnieniem
                     wydatków bie cych i maj tkowych w postaci za cznika,
                 3) wydatki bie ce jednostek bud etowych, w tym na: wynagrodzenia i sk adki od
                     nich naliczane, wydatki zwi zane z realizacj  ich zada  statutowych,
                 4) wydatki bie ce w tym : dotacje na zadania bie ce, wiadczenia na rzecz osób
                     fizycznych, obs ug  d ugu publicznego, wydatki na programy finansowane z
                     udzia em rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
                     publicznych,

      5) kwot  planowanej nadwy ki lub planowanego deficytu bud etu gminy,
      6) ród a pokrycia  deficytu albo przeznaczenia nadwy ki bud etu gminy,
      7) czn  kwot  przychodów i rozchodów bud etu gminy,
      8) limit zobowi za  z tytu u zaci gni tych kredytów i po yczek na pokrycie

                      wyst puj cego w ci gu roku przej ciowego deficytu bud etu gminy,
                 9) limit zobowi za  tytu u zaci gni tych kredytów i po yczek oraz emisji
                      papierów warto ciowych na finansowanie planowanego deficytu bud etu
                      gminy, wyprzedzaj ce finansowanie dzia  finansowanych ze rodków
                      pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej, sp at  wcze niej zaci gni tych
                      zobowi za  z tytu u emisji papierów warto ciowych oraz zaci gni tych
                      po yczek i kredytów,
                10) upowa nienie dla Burmistrza I owej do zaci gania kredytów i po yczek na
                       pokrycie wyst puj cego w ci gu roku przej ciowego deficytu bud etu,
                11) upowa nienie dla Burmistrza I owej do dokonywania zmian w bud ecie gminy
                      w zakresie okre lonym w art. 258 ustawy o finansach publicznych,
                12) upowa nienie dla Burmistrza I owej do lokowania wolnych rodków bud etu na
                       rachunkach bankowych w innych bankach ni  bank prowadz cy obs ug
                       bud etu gminy,
                 13) dochody i wydatki finansowane z tych dochodów zwi zane ze szczególnymi
                        zasadami wykonywania bud etu gminy, wynikaj cymi z odr bnych ustaw,
                 14) plan wydatków na przedsi wzi cia realizowane w ramach Funduszu
                       So eckiego w podziale na so ectwa, w postaci za cznika do projektu uchwa y
                       bud etowej,
                 15) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud etu gminy, w postaci
                        za cznika, okre lonego w art.215 ustawy o finansach publicznych,
                 16) plan przychodów i kosztów samorz dowego zak adu bud etowego, w postaci
                        za cznika do projektu uchwa y bud etowej,
                 17) plan dochodów rachunków dochodów jednostek bud etowych prowadz cych
                       dzia alno  okre lon  w ustawie z dnia 7 wrze nia 1991r. o systemie o wiaty
                       ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pó . zm.), oraz wydatków nimi
                        finansowanych,  w postaci za cznika do projektu uchwa y bud etowej,
                 18) dochody i wydatki zwi zane z realizacj  zada  z zakresu administracji
                        rz dowej i innych zleconych gminie odr bnymi ustawami, w postaci
                        za czników do projektu uchwa y bud etowej,
                 19) zadania wykonywane na mocy porozumie  z organami administracji rz dowej,
                        w postaci za cznika do projektu uchwa y bud etowej,



                 20)  zadania realizowane w drodze umów lub porozumie  z jednostkami
                        samorz du terytorialnego, w postaci za cznika do projektu uchwa y
                         bud etowej,
                  21) wydatki na programy finansowane z udzia em rodków, o których mowa w
                         art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 , w cz ci zwi zanej z realizacj   zada  przez Gmin
                         I owa, w postaci za cznika do projektu uchwa y bud etowej.

   § 5. Burmistrz I owej udziela dodatkowych wyja nie  do projektu uchwa y bud etowej na
           posiedzeniach poszczególnych komisji sta ych.

   § 6. Komisje sta e rady gminy zapoznaj  si  z projektem uchwa y bud etowej i opracowuj
           na pi mie opinie o projekcie.

   § 7.1. Przewodnicz cy Rady Miejskiej w I owej zwo uje sesje w terminie umo liwiaj cym
              podj cie uchwa y bud etowej przed rozpocz ciem roku bud etowego.
            2. Porz dek obrad sesji, o której mowa w ust.1 powinien zawiera :
               1) odczytanie projektu uchwa y bud etowej,
               2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwa y
                   bud etowej,

       3) odczytanie opinii poszczególnych komisji sta ych rady gminy o projekcie
           uchwa y  bud etowej,
       4) dyskusje nad projektem uchwa y bud etowej,

    5) g osowanie nad uchwa  bud etow .

   § 8.  Wprowadzenie do projektu uchwa y bud etowej wniosków radnych lub komisji
            sta ych rady gminy powoduj cych jej zmiany mo e nast pi  przy uwzgl dnieniu
            przepisu art. 240 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

  § 9. Traci moc uchwa a Nr 79/5/X/07 Rady Miejskiej w I owej z dnia 21 wrze nia 2007 roku
        w sprawie: procedury uchwalania bud etu oraz rodzajów, szczegó owo ci materia ów
        informacyjnych towarzysz cych projektowi bud etu.

 § 10. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

 § 11. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Przewodnicz cy Rady

Miros aw Wdowiak


