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UCHWAŁA NR XXVIII/159/2010
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kiełczygłów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, 
Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 
poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, 
Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 
poz.1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230), 
oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240, Dz.U. 
z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620) 

Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się tryb prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kiełczygłów zgodnie z załącznikiem nr 
1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Paweł Pędziwiatr
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/159/2010

Rady Gminy Kiełczygłów

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

TRYB PRACY NAD PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW 

1. Wójt Gminy Kiełczygłów w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy powiadamia 
dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o przystąpieniu do opracowywania projektu 
budżetu na rok następny. 

2. Dyrektorzy i kierownicy podległych Gminie Kiełczygłów jednostek organizacyjnych opracowują 
i przedkładają Wójtowi plany rzeczowe zadań oraz projekty planów finansowych wraz z kalkulacjami w terminie 
do dnia 10 października poprzedzającego rok budżetowy. 

3. Projekty planów, o których mowa w ust. 2 opracowywane są na podstawie aktualnego poziomu cen, 
z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego oraz prognozowanego 
wzrostu cen; stanu organizacyjnego jednostek, przewidywanego stanu zatrudnienia, stawek wynagrodzeń 
obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem prognozy ich wzrostu. Materiały 
planistyczne powinny zawierać również część opisową zarówno dochodów jak i wydatków. Materiały te zawierać 
mogą również propozycje w zakresie zadań inwestycyjnych. 

4. Sołtysi przekazują wnioski w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 
2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420 z późn. zm.). 

5. Kierownicy oraz pracownicy Urzędu Gminy stosownie do posiadanych zakresów czynności przedkładają 
Skarbnikowi Gminy do 10 października roku poprzedzającego rok budżetowy wnioski dotyczące planowanych 
dochodów Gminy Kiełczygłów oraz wydatków związanych z bieżącą działalnością, a także przewidywanych do 
realizacji inwestycji. 

6. W oparciu o przedłożone materiały i wnioski oraz zgromadzone informacje dotyczące proponowanych 
wysokości dotacji, subwencji, wpływów z udziałów w podatkach, Skarbnik Gminy przygotowuje propozycję 
projektu budżetu i przedkłada ją Wójtowi do dnia 5 listopada poprzedzającego rok budżetowy. 

7. Wójt Gminy Kiełczygłów w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada 
Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej zawierającej projekt budżetu 
i załączniki. 

8. Projekt budżetu o którym mowa w ust. 7 sporządza się w szczegółowości nie mniejszej niż w ustawie z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 

9. Do projektu uchwały budżetowej załącza się uzasadnienie i materiały informacyjne, które zawierają 
w szczególności: 

a) omówienie dochodów z poszczególnych źródeł, 

b) omówienie poszczególnych rodzajów wydatków bieżących, 

c) omówienie zadań inwestycyjnych oraz remontowych przewidywanych do realizacji w roku budżetowym. 

10. Komisje Rady przed sesją budżetową odbywają posiedzenia, na których rozpatrują projekt uchwały 
budżetowej i ewentualne wnioski przedstawiają Komisji Gospodarki, Mienia i Finansów. 

11. Komisja Gospodarki, Mienia i Finansów formułuje ostateczną opinię w sprawie projektu uchwały 
budżetowej i przedkłada ją Wójtowi Gminy. Wójt po jej rozpatrzeniu może wprowadzić ewentualne zmiany 
w projekcie uchwały budżetowej i przedkłada go Radzie Gminy na sesji budżetowej. 

12. Uchwałę budżetową uchwala się przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. 


