UCHWAŁA NR LXVIII/334/10 
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 27 października 2010 r.


w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z p. zm.) oraz art. 234, art. 235 ust. 4 i art. 236 ust. 5, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)
Rada Gminy Pacanów uchwala, co następuje:

§1.
1. Kierownicy gminnych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, dyrektorzy
instytucji kultury składają wstępne założenia do projektów planów finansowych w szczegółowości: dział, rozdział paragraf wraz z informacją opisową w terminie do dnia 10 października każdego roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Kierownicy wydziałów urzędu oraz pracownicy urzędu odpowiedzialni za realizację zadań nałożonych ustawowo na gminę opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia 10 października każdego roku poprzedzającego  rok budżetowy wstępne plany dochodów i wydatków budżetu Gminy realizowanych w podległych komórkach, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf wraz z informacją opisową.
3. Wnioski do projektu uchwały budżetowej mogą składać Radni, Komisje Rady, Rady Sołeckie w terminie do dnia 5 października każdego roku poprzedzającego rok budżetowy.
4. W terminie do 10 października każdego roku poprzedzającego rok budżetowy Wójt określa zadania Gminy realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadania przejęte przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, a także zakres pomocy rzeczowej lub finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
5. Skarbnik Gminy w terminie do 5 listopada każdego roku poprzedzającego rok budżetowy opracowuje zestawienie dochodów Gminy z poszczególnych źródeł oraz zestawienie wydatków na zadania obowiązkowe Gminy w roku budżetowym oraz wydatków i rozchodów wynikających z zaciągniętych zobowiązań oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami.
6. Wójt przy pomocy skarbnika, kierowników wydziałów urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych opracowuje projekt uchwały budżetowej.

§2.
1. Projekt budżetu sporządza się w szczegółowości określonej przepisami ustawy o
finansach publicznych z tym, że załączniki odnoszące się do planu dochodów i wydatków
budżetowych sporządzone powinny być w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej obejmować powinno w szczególności:
1) opis planowanych dochodów z poszczególnych źródeł wraz z uzasadnieniem przyjętych założeń,
2) opis planowanych wydatków w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe wraz z uzasadnieniem przyjętych założeń,
3) omówienie planowanego wyniku budżetu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na zwiększenie kwoty długu oraz planowanych przychodów i rozchodów wraz z uzasadnieniem przyjętych założeń.
3. W skład materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu wchodzić
powinny w szczególności:
1) informacja opisowa o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych,
2) wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE ze
wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie.
§3.

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Wójt
przedkłada w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy
Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.


§4.
1. Przewodniczący Rady Gminy po otrzymaniu projektu uchwały budżetowej wraz z
uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi niezwłocznie przesyła go radnym.
2.Komisje Rady zapoznają się z projektem uchwały budżetowej i w terminie do 10 grudnia
przedstawiaj ą na piśmie komisji właściwej do spraw budżetu opinię o tym projekcie.
3.Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej Wójt z własnej inicjatywy lub na wniosek
poszczególnych komisji Rady może dokonywać zmian w projekcie budżetu powiadamiając
o dokonanych zmianach Radę.
4. W przypadku, gdy z przyjętych przez komisję wniosków do budżetu wynika
konieczność dokonania w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących:
1) zmniejszenie dochodów lub
2) zwiększenie wydatków z jednoczesnym zwiększeniem deficytu budżetu,
- dla ich wprowadzenia niezbędna jest zgoda Wójta
5.Komisja Rady lub radni proponując wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie
wydatku przewidzianego w projekcie budżetu, zobowiązani są wskazać źródła
finansowania tego wydatku.
6.Przewodniczący Rady wskazuje termin podjęcia uchwały budżetowej zgodny z ustawą o
finansach publicznych. Porządek obrad sesji budżetowej powinien uwzględnić:
1)odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz ze zgłoszonymi wnioskami,
2)odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady,
3)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej,
4)dyskusję nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi wnioskami,
5)głosowanie nad uchwałą budżetową.

§5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

§6.
Traci moc uchwałą Nr LVI/262/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 08 stycznia 2010 roku
w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że § 1 uchwały po raz pierwszy ma
zastosowanie do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2012 rok.

PRZEWODNICZĄCY
RadyGminy
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