UCHWAŁA Nr XLVII/438/2010
Rady Gminy Świlcza
z dnia 1 września 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”, oraz
art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy stanowi, co następuje:
§ 1.
Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójt Gminy przedkłada
w terminie przewidzianym przez przepisy prawa:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie w celu wydania opinii;
2) Radzie Gminy Świlcza.
§ 2.
Projekt uchwały budżetowej określa:
1) plan dochodów budżetu Gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej;
2) planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich
źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków związanych z finansowanych zadań z udziałem środków, o których
mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy;
3) plan wydatków budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej z podziałem na:
a) wydatki bieżące, w tym na:
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone oraz wydatki związane realizacja ich statutowych zadań,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w
art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacja zadań
jednostki samorządu terytorialnego,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku
budżetowym,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,
b) wydatki majątkowe, z wyodrębnieniem zadań inwestycyjnych,
4) przychody i rozchody ze szczegółowością do paragrafów klasyfikacji budżetowej;
5) pozostałe zapisy w szczegółowości określonej przepisami ustawy o finansach
publicznych.
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§ 3.
1. Do projektu uchwały budżetowej sporządza się uzasadnienie zawierające
omówienie:
1) dochodów z poszczególnych źródeł, ze wskazaniem sposobu i podstaw ich
naliczenia;
2) wydatków w poszczególnych działach, w tym:
a) wydatków bieżących,
b) wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
c) dotacji,
d) wydatków majątkowych z uwzględnieniem opisu zadań inwestycyjnych,
e) wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
3) przychodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego oraz
rozchodów związanych ze spłatami rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji
gminnych.
2. Wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się także następujące materiały
informacyjne:
1) informację Ministerstwa Finansów o kwotach poszczególnych części subwencji
ogólnej i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych;
2) informację od Wojewody Podkarpackiego o kwotach dotacji z budżetu
państwa;
3) informację z Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji.
§ 4.
1. Przewodniczący Rady Gminy przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania, przedłożony projekt uchwały budżetowej wraz
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom
Rady Gminy.
2. Komisje Rady Gminy w terminie 14 dni od otrzymania projektu, odbywają
posiedzenia, na których formułowane są na piśmie opinie o projekcie budżetu.
3. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku,
lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie, istnieje obowiązek
wskazania przez komisję źródła jego sfinansowania.
4. W terminie 7 dni od zakończenia posiedzenia Komisji Rady, jednak nie później niż
do 15-go grudnia, odbywa się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego
i Budżetu, w którym uczestniczą przewodniczący pozostałych komisji lub ich
zastępcy.
5. Komisja Planowania Gospodarczego i Budżetu, po zapoznaniu się z opiniami
pozostałych Komisji Rady, przygotowuje ostateczną opinię na piśmie o projekcie
budżetu i przekazuje ją niezwłocznie Wójtowi Gminy.
6. Wójt Gminy może z własnej inicjatywy, oraz na podstawie wniosków zawartych w
opinii Komisji Planowania Gospodarczego i Budżetu zaproponować autopoprawki
do przedłożonego Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej.
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§ 5.
W porządku obrad sesji Rady Gminy, na której rozpatrywany będzie projekt budżetu,
uwzględnia się w szczególności następujące punkty tego porządku:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
2) przedstawienie opinii i wniosków komisji Rady, w tym ostatecznej opinii Komisji
Planowania Gospodarczego i Budżetu;
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie
projektu uchwały budżetowej;
4) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji Rady i opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie;
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
6) głosowanie.
§ 6.
Traci moc uchwała nr XXXVII/333/06 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 października
2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

