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Załącznknr 4 do protokołu XXV[I/2010
z sesji Rady Gminy Kruklanki

dnia 16 lipca 2010.

UcHWAŁA Nr XxVllll242l2010
Rady Gminy Kruklanki

z dnia 16 lipca 2010

wsprawie: procedury uchwalania budzetu gminy oraz rodzaju
i szczegołowości materiałóW informacyjnych
towa rzyszący ch projektowi budzetu.

Napodstawie art' l8 ust' 2pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 759lze zmianami) oraz art. 234 ustavty z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

\- publiczrych (Dz. U. Nr 157 poz. 724O,Dz.IJ. z2OlO roku Nr 28 poz. 146)

Rada Gminy Kruklanki uchwala co następuje:

s1
opracowanie projektu budżetu
1. Projekt budzetu opracowuje, przy pomocy Urzędu Gminy i kierowników gminnych

j edno stek or ganlzacyjnych Wój t Gminy Kruklanki.

2' wójt zobowiązuje pracowników referatów lub samodzielnych stanowisk oraz kierowników
jednostek organizacyjnych do sporządzenia i przedŁoŻenia wniosków budzetowych
doĘczących sfinansowanla Ze środków budzetu gminy zadań wykonywanych ptzez te
jednostki.

3. Wnioski radnych, sołectw, społecznych komitetów w sprawie wprowadzenia do budzetu
zadan gminy składane sąw terminie do dnia 15 września kazdego roku. Wnioski złożone w
późruejszym terminie nie będąuwzględnione w projekcie budzetu.

4. Pracownicy Urzędu Gminy oraz kierownicy jednostek organtzacyjnych gminy składają w
terminie do dnia I0 pużdziern1kaku;zdego roku wnioski do opracowania projek1u budżetu na
nadchodzący rok budŻetowy.

5. Wnioski te sądokumentacjąplanistycznąobejmującą nazwęzadaria, okres realizacji, opisy
zadań inwestycyjnych, opisy zadan operacyjnych, przewidywany kosŹ realtzacji zadanta
wraz Z kalkulacj ą. Ponadto materiały planistyczne powinny zawiet ac'.

1 )przewidyr'vane wykonanie roku bieżącego,
2) prognozowane dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji

budzetowej dochodów, ztego na dochody bieŻące i majątkowe'
3) proponowane wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragraĘ klasyfikacji

budzetowej wydatków z wyodrębnieniem:
- wydatków biezących,
- wydatkówmajątkowych,



- wydatkow związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

6. Gminne jednostki budżetowe gromadzące środki finansowe na wyodrębnionym rachunku
dochodów własnych opracowują plany ltnansowe tych środków do IO października każdego
roku.

7. Informację o stanie mienia komunalnego' o której mowa w art. 120 ustawy o finansach
publicznych sp oruądza inspektor ds. go sp odarowani a mi eniem.

8. Na podstawie wniosków budżetowych złoŻonych przez pracowników Urzędu i jednostek
podległych, uwzględniając prognozę dochodow, ptzychodów i zestawienie obliga-toryjnych
wydatków sporządzonych przez Skarbnika Gminy, Wójt ustala projekt budzetu w formie
projektu uchwały budzetowej wTaZ z objaśnieniami i prognoząłącznej kwoty długu na koniec
roku budŹetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązan
oraz informacją o stanie mienia komunalnego i przedkłada Radzie Gminy oraz Regionalnej
Izbie obraehunkowej w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzająaego rok budzetolvy.

$2
Projekt budżetu i materiaĘ informacyjne towarzyszące projektowi budżetu

1. Projekt budżetu gminy składa się z projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami
or az tab elary czny ch ze stawi eń p owiązany ch z zapisarrli uchwały i okre ś la :

1) zestawienie tabelaryczne prognozowanych dochodóvz gminy według fuodeł ich
pozyskania w układzie działow irozdziałow oraz paragrafow klasyfikacjibudŻetowej, z
tego dochody bieŻące i majątkowe,

2) zestawienie tabelaryczne wydatków gminy w podziale na działy i rozdziały oraz patagrafy
z wyodrębnieniem:
a) wydatków bieŻących, w tym W szczególności wynagrodzeń i pochodnych od

wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu oraz wydatków z tytułu
poręczeń i gwarancji udzielanychprzez gminę

b) wydatków majątkowych
żrodŁa pokrycia deficy'tu lub przeznaczenie nadwyzki budzetu gminy'
przychody i rozchody budzetu gminy,
wydatki związane z wieloletnimi proglamami inwestycyjnymi, Z wyodrębnieniem
wydatków na fi nansow anie poszczególnych pro gramów'

6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności,

7) plany przychodów i wydatków zaĘadow budzetowych, gospodarstw pomocniczych i
dochodów własnych j ednostek budzetowych,

8) plany przychodów i wydatków funduszy celowych'
9) limit zobowiązan z tytułu zaciryanych kredytów i poŻyczek oraz emitowanych papierów

war1ościowych,
10) upoważnienia dla Wójta do zactryania zobowiązań,
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i

projekty realizowanę Ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków
zagranicznych,

b) z tytlilu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku nastepnym,

li)upowaznienia dla Wójta do zaciryania kredytów oruz poŻyczek oraz emisji papierów
wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budzetowego defic1tu gminy,

3)
4)
s)



12) ttpowaŻnienia dla Wój ta do dokonyw ania zmian w budżecie'
l3)upoważnienia dla kierowników irrnych jednostek organizacyjnych do dokonywania

przeniesień w planie wydatków,
14) zakres i kwoty dotacji przedmioto!\rych udzielanych za?adombudżetowym'
15) zakres i kwoty dotacji podmiotowych udzielanych instlucjom kultury,
16) dochody i wydatki związane z realizacjązadań z zaktesu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami,
17)kwoty dotacji udzielanych na realizację zadń gminy podmiotom nie zaliczanym do

sektora finansów publicznych, nazwy zadania oraz celu narealizację którego udziela się
dotacji,

18) dochody i wydatki związane zrcaltzacjązadan wspólnych realtzowanych w drodze umów
lub porozumień miedzy j ednostkami samorządu tery.torialnego.

2. W projekcie uchwały budzetowej określa się dochody ztytułu wydawania zezwo|enna
sprzedaŻ napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadan określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiąz}r'vania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii w wysokości nie mniejszej niż dochody.

3. Projekt uchwały budzetowej moŻe określaó:
1) dochody i wydatki jednostek pomocniczych gminy,
2) rezerwy ogólne i celowe.

4. Do projektu uchwały budzetowej dołącza się prognozę kwoty długu i sytuację finansową
gminy.

5' Projekt uchwały budzetowej moŻe zawietac inne postanowienia wynikające z ustawy o
samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych.

$3
Proj ekty planów fi nans owych j ednostek organizacyj nych gminy

1. W terminie 7 dni od przekazania projektu uchwały budzetowej Radzie Gminy, Wójt
przekazuje gminnym jednostkom budŻetowym informację zawierającą kwoty dochodów i
wydatków z wyodrębnieniem na dochody i wydatki bieŻące i majątkowe.

2. Jednostki opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia ottzymania
danych, lecznie póżniej ruŻ do 22 grudnia roku poprzedzającego rok budzetowy. Projekty
p 1 anó w fi nan s o wyc h sp or ządza s i ę w szcze gołow o s ci: dział, r o zdział i p arugr af .

3. Wójt weryfikuje otrzymane projekty planów finansowych pod względem ich zgodności z
projektem uchwały budzetowej i w przypadku stwierdzenta róŻnic wprowadza w nich
odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu kierownika jednostki budżetowej.

4. Zweryfikowane plany finansowe o których mowa w ust.3 stanowią podstawę gospodarki
finansowej w okresie od 1 stycznta roku budzetowego do dnia opracowania planu
finansowego na podstawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
wynikaj ący ch z ttchw ały budzetowej .



Uchwalanie budżetu 
$ 4

1. Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie przesyła radnym przedłożony ptzez Wójta
projekt uchwały budzetowej wrM z objaśnieniami i prognoząłącznej k-oty długu na
koniec roku budżetowego i lata następnę oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

2' Komisje Rady w terminie do 5 grudniakaŻdego roku odb}r'vają posiedzenia, na których
formułująna piśmie swoje opinie o projekcie uchwały budzetowej.

3. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenia wydatku
przewtdzianego w projekcie uchwały budzetowej zobowtązana jest do wskazania źrodła
jego pokrycia.

4. opinie poszczególnych komisji przedstawiane są Komisji Planowania i budzetu, która w
terminie nie dłuŻszym niŻ 7 dni od daty otrzymatia. formułuje ostateczną opinię o
proj ekcie uchwały budzetowej i przedĘada j ą Przewodniczącemu Rady.

5. Wójt Gminy po zapoznaniu się z opiniąKomisji Planowania i budzetu przekazanąprzęZ
Przewodniczącego Rady wraz z opinią Regionalnej Izby obrachunkowej , prr"duJudu
Radzie Gminy ostateczny projekt uchwały budzetowej.

6. Przewodniczący Rady w ustawowym terminie zwoŁuje sesję budzetową. Porządek obrad
sesji budzetowej powinien zawieraó :

1) odczy.tanie projektu uchwały budżetowej'
2) odczytanie opinii komisji Rady Gminy,
3) odcz7Ąanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawi onej przezprzewodnic Zącego

Komisji Planowania i budżetu,
odcz5Ąante opinii Regionalnej lzby obtachunkowej o projekcie uchwały budzetowej,
dyskusja nad projektem uchwały budzetowej,
głosowanie nad uchwałą budzetową.

ss
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruklanki'

s6
Traci moc uchwała Nr IX/53/1999 Rady Gminy Kruklanki z dnia
sprawie procedury uchwalania budzetu gminy.

s7
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

30 lipca 1999 roku w

4)
s)
6)


