
RAD A GMINY UCHWALA NR X
BEDLNO RADY GMINY BEDLNO

z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzajdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r.NrSO, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z2008 r. Nr 180, poz. U 11, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241; z2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146) Rada Gminy Bedlno uchwala, co
nastepuje:

§ 1. Ustala si? szczegolowosc projektu budzetu Gminy Bedlno, wymogi dotycza^ce uzasadnienia i rodzaje
materia!6w informacyjnych towarzyszajcych projektowi budzetu oraz terminy obowiazuj%ce w toku prac nad
projektem uchwaly budzetowej Gminy Bedlno.

I.SZCZEGOLOWOSC PROJEKTU BUDZETU

§ 2. Projekt uchwaly budzetowej na rok budzetowy opracowywany jest przez Wqjta Gminy Bedlno na
podstawie obowiazujqcych przepisow ustawy o finansach publicznych, z uwzgl?dnieniem:

a) zalozeii do projektu budzetu, kierunkow polityki spotecznej i gospodarczej w roku budzetowym,

b) zadah finansowanych z budzetu gminy wraz z przewidywanymi zmianami,

c) stawek podatkowych i oplat lokalnych, z uwzgl^dnieniem lokalnej polityki podatkowej w roku budzetowym,

d) przyj^tych przez Rade; Gminy strategii, kierunkow dziatari i programow.

§ 3. Zafozenia do projektu budzetu opracowane sq_na podstawie:

1) stawek podatkowych, optat i cen obowiazuja^cych w roku poprzedzaja^cym rok budzetowy z uwzgl^dnieniem
zmian wchodza^cych w zycie z dniem 01 stycznia roku budzetowego,

2) przewidywanego zatrudnienia na koniec roku poprzedzaja^cego rok budzetowy i w roku budzetowym,

3) wynagrodzen obowiazuja.cych w roku poprzedzaja^cym rok budzetowy i planowanego wskaznika wzrostu
w roku budzetowym,

4) wydatki biezajce (wydatki osobowe, zakupy materialow i wyposazenia, rozne oplaty i skladki, ustugi, remonty
itp.) powinny bye kalkulowane z uwzgl^dnieniem stopnia inflacji, wzrostu cen towarow i ustug, wzrostu
wynagrodzen brutto w gospodarce narodowej.

§ 4. Projekt uchwaty budzetowej okresla:

kwot? planowanych dochodow budzetu z wyszczegolnieniem dzialow klasyflkacji budzetowej,
w podziale na dochody biezace i maja^tkowe wedlug ich zrodel, w tym w szczegolnosci ztytulu dotacji
i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadan z udzialem srodkow unijnych.

2)la.czna. kwot? planowanych wydatkow budzetu w ukladzie dzialow i rozdziatow klasyfikacji budzetowej oraz
grup wydatkow tj.:

a) wydatki bieza.ce jednostek budzetowych, w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen,

- wydatki na zadania statutowe,

b) dotacje na zadania biezace,

c) swiadczenia na rzecz osob fizycznych,
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d) wydatki z udzialem srodkow Unii Europejskiej,

e) wyptaty z tytulu udzielonych por?czeri i gwarancji, przypadajace do sptaty w danym roku budzetowym,

f) obshige dtugu

g) wydatki majatkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyszczegolnieniem wydatkow z udziaiem srodkow zUnii
Europejskiej,

- zakup i objecie akcji i udzialow,

- wniesienie wkladow do spotek prawa handlowego.

3) W planie dochodow i wydatkow budzetu wyodrebnia si? dochody i wydatki finansowane ztych dochodow,
zwiazane ze szczegolnymi zasadami wykonywania budzetu wynikaja^cymi zodrebnych ustaw oraz dochody
i wydatki zwiazane z reaiizacja_:

a) zadari z zakresu administracji rzadowej i innych zleconych odrebnymi ustawami,

b) zadari wykonywanych na mocy porozumieri z organami administracji rzadowej,

c) zadari reallzowanych w drodze umow lub porozumieri.

4) kwot? planowanego deficytu albo planowanej nadwyzki budzetu Gminy wraz ze zrodJami pokrycia deficytu
albo przeznaczenie nadwyzki budzetu Gminy,

5) zadania inwestycyjne z podzialem na zrodla finansowania oraz jednostki realizuja.ce zadanie,

6) t^czna^kwot? planowanych przychodow i rozchodow budzetu Gminy,

7) wydatki na programy finansowane zudziatem srodkow pochodza^cych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi srodkow zpomocy udzielanej przez paristwa cztonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i srodkow pochodza^cych z innych zrodet zagranicznych
niepodlegajacych zwrotowi,

8) dochody i wydatki z zakresu administracji rzadowej zleconych gminie,

9) wydatki zwiazane z realizacja^ zadari wspolnych realizowanych w drodze porozumieri z innymi jednostkami
samorzajdu terytorialnego,

10) wysokosc rezerwy ogolnej oraz rezerw celowych,

1 1 ) dochody z tytuty wydawania zezwoleri na sprzedaz napojow alkoholowych i wydatki na realizacj? zadari
okreslonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych oraz gminnym
programie przeciwdziaJania narkomanii,

12) dochody z tytulu op4at i kar za korzystanie ze srodowiska i wydatki na realizacj? zadari z zakresu ochrony
srodowiska i gospodarki wodnej,

13) upowaznienia dla Wojta Gminy stosownie do przepisow ustawy o samorza.dzie gminnym oraz ustawy
o finansach publicznych.

14) limit zobowiazari z tytutu zaci^ganych kredytow i pozyczek oraz emitowanych papierow wartosciowych na:

- pokrycie wystepujacego w ciaj*u roku przejsciowego deficytu budzetu,

- finansowanie planowanego deficytu budzetu.

-sptat? wczesniej zaciqgni?tych zobowiazari z tytulu emisji papierow wartosciowych oraz zaciqgni^tych
pozyczek i kredytow

- wyprzedzajace finansowanie dziatari finansowanych ze srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej,

§ 5. ZaJacznik do projektu uchwaty budzetowej okresla:

1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud±etu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek
sektora fmansow publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych, z wyodrebnieniem
dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych zwia^zanych z realizacja^ zadari Gminy,

§ 6. Do projektu uchwaly budzetowej do-lacza si? uzasadnienie, ktore obejmuje w szczegolnosci:
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1) ogolna. charakterystyk? opisowa_ budzetu,

2) omowienie prognozowanych dochodow z poszczegolnych zrodet,

3) omowienie planowanych wydatkow w podziale na wydatki bieza^ce i wydatki maja^tkowe - inweslycyjne

§ 7. Materiatami informacyjnymi do projektu uchwaly budzetowej sa, wykazy zadari inwestycyjnych i plany
wydatkow bieza^cych otrzymane z poszczegolnych referatow i jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 8. Do czasu uchwalenia budzetu przez Rad? Gminy, Wojt Gminy moze dokonywac zmian w projekcie
budzetu powiadamiaja_c o zmianach Rad? Gminy.

II.TERMINY OBOWIAZUJACE W TOKU PRAC NAD PROJEKTEM BUDZETU .

§ 9. Wojt Gminy opracowuje projekt budzetu, ktory wraz zuzasadnieniem i materiatami informacyjnymi
przedkJada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej najpozniej do dnia 15 listopada roku
poprzedzaja^cego rok budzetowy.

§ 10. Przewodnicza^cy Rady Gminy niezwJocznie przesyla radnym przedtozony przez Wqjta Gminy projekt
uchwaly budzetowej wraz z uzasadnieniem i materialami informacyjnymi.

§ 11. 1. Komisje Rady, po otrzymaniu materiaJow w terminie 14 dni od ich otrzymania , odbywaja^posiedzenia,
na ktorych dokonuja^ analizy projektu budzetu.

2. Proponujac wprowadzenie nowego wydatku lub zwi^kszenie wydatku przewidzianego w projekcie komisje
zobowiazane s .̂ do wskazania sposobu pokrycia tego wydatku.

§ 12. W przypadku, gdy z ustalen prac nad budzetem wynika koniecznosc dokonania w projekcie uchwaly
budzetowej gminy zmian powoduj^cych zmniejszenie dochodow lub zwi^kszenie wydatkow i jednoczesnie
zwiejtszenie deficytu budzetu dla ich wprowadzenia niezbt^dna jest zgoda Wqjta Gminy.

§ 13. Opinie i wnioski Komisji, Przewodniczacy Rady przedklada Wojtowi Gminy na co najmniej 7 dni przed
planowanym terminem sesji.

§ 14. Wojt Gminy po zapoznaniu si? z wnioskami Komisji Rady podejmuje decyzj? w sprawie uwzgl^dnienia
bqdz nieuwzgl^dnienia proponowanych zmian w projekcie uchwaly budzetowej i informuje o podjetej decyzji
Rad$ Gminy.

§ 15. Przewodnicza.cy Rady zwotuje sesj? budzetowq przed koncem roku poprzedzaja.cego rok budzetowy lub
w szczegolnie uzasadnionych przypadkach - nie pozniej niz do kohca 31 stycznia roku budzetowego.

III.POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 16. Traci moc Uchwata nr VI/42/2003 Rady Gminy Bedlno z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie
procedury uchwalania budietu gminy oraz szczegolowosci materialow informacyjnych towarzysza^cych projektowi
budzetu.

§ 17. Wykonanie Uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy.

§ 18. UchwaJa wchodzi w zycie z dniem podj?cia i podlega ogloszeniu.

N» wr>os2? UWag co do

przepisami

R A D C A P

Marza WVru&ielf
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RADA GMINY
BEDLNO

Uzasadnienie

Z dniem 01 stycznia 2010 r. przepisy ustawy wprowadzaj^cej ustawe. o finansach publicznych - art. 9 - uchylaja^
dotychczas obowiazuja^ce art. 52 i 53 ustawy o samorza_dzie gminnym traktujace o kompetencjach organow gminy
w zakresie przygotowywania projektu uchwaty budzetowej i uchwalania samego budzetu oraz o kompetencjach
rady dotyczajcych okreslania procedury uchwalania budzetu oraz szczegoiowosci materiatow informacyjnych
towarzysza^cych projektowi. Jednoczesnie weszry w zycie przepisy art. 234 ustawy o finansach publicznych
wskazujace na zakres uchwaty organu stanowia^cego jednostki samorzajdu terytorialnego w sprawie trybu prac nad
projektem uchwaty budzetowej.

PRZEWODNIGZACY
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