
ljchwala Nr xlu78/11
Rady Miejskiej w KoniecpoIu
z dnia 10 listopada 2011 roku

W sprawie: procedury uGhwalania budżetu Gminy Koniecpol oraz rodzaju i szczegółowości
materiałóW towarżyszących projektowi uchwały budżetowej

Na podstawie ań. 53 Ust. 1 ustawy Z dnia 8 marca 1990 roku'o samoządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.) ozz ań.234 Ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o linansach publicznych (Dz.U. Nf 157 poz.1240 zpóżn. zm.)
Rada Miejska W Koniecpolu uchwala, co następuje:

1.

§1

opracowanie projektu budżetu

W celu opraco$/ania projeKu budżetu, Bumislrz Miasta iGminy Koniecpol do 31 siefpnia
roku popżedzającego rok budżetowy Wydaje zarządzenie w sprawie oplacowania mateńałóW
planistycznych na kolejny rok budżetowy pżez podległe jednośki organizacyjne, refe.aty i

samodzielne stanowiska pracy Użędu Miasla i Gminy Koniecpol.

Kercwnicy gminnyoh jednostek organizacyjnych, kierownicy .efefatów Użędu Miasla i Gminy
oraz praco\łnicy zatrudnieni W Użędzie na samodzielnych słanowiskach pracy, składają
mateńały planistyczne Burmislźowi wterminie do dnia 30 września roku popżedzającego rok
budżetowy,

skarbnik Gminy w terminie do 30 paździemika roku popżedzająoego rok budźeiowy
opracowuje prognozę Wysokości dochodÓW gminy z poszczególnyń Źródeł oraz Zestawienie
obligatoryjnych wydatków gminy w foku budżeiowym Wynikających z zaciągniętych
zobowiązań, realizowanych obowiąZkowych zadań gminy, zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Na podstawie przedłożonych mateńałóW planistycznych Zbżonych pźez kierownikóW
jednostek organizacyjnych, kierowników refemiów UżędU Miasta i Gminy oraz pracowników
zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy w Użędzie, uwzględniając prognoZ9

dochodów i ze§tawienie obligatoryjnych Wydalków spożądzonych pzez Skarbnika Gminy,
Burmistlz ustala projeK budżetu w formie projeKu uchwały budżetowej. Projekt ten
pżedkłada Radzie Miejskiej W Koniecpolu I Regionalnej lzbie obrachunkowej do dnia 15
li§opada roku poprzedzającego rok budżetowy.

4.

1.

§2
ProjeK budżetu i materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu

Projekt uchwały budżetowej obejmuje:

plan dochodóW gminy W układzie działów klasyfikacji budźetowej W podziale na dochody
bieżące imająlkowe, wg źródeł pochodzenia, Wtym W szczególności z tytulu dotacji iśrodkóW
na finansowanie wydatkóW na realizację zadań finansowanych z udziałem ś.odkóW, o których
mowaWań.5 uś. 1 pkt2 i3;

plan WydatkóW budżetu gminy W podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budźetowej z
podziałem na:



a, Wydatki bieżące, Wtym:

. wydatkijednostek budzstowych, z tego

1) Wyn8grodzenia iskładki od nich naliczane,

2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

. dotacje na zadania bieżące;

. świadczBnia na rzecz osób fizycznyGh;

. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa W ań, 5 ust. 1 pkt 2 i3;

. wypłaty z tytułu poręczeń i gwafancji udzielonych prżez jednostkę samorządu teMorialnego,
przypadające do spłaty W danym roku budżetowym;

. obsfugę długu jednostki samorządu teModalnego,

b. Wydatki majątkowe, w tym:

. inwestycje i zakupy inwe§ycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowawart.5 ust. 1pld2i3;

. Zakup iobjęcie akcji iudziałów;

. wniesienie wkładów do spólek prawa handlowego;

3. l(wotę planowanego deficytu lub planovłanej nadwyżki budżetu gminy;

4. kwotę planowanych pfzychodóvY i rozchodóW budżetu gminy;

5. kwoty rezerw budźelowych;

6. limity zobowiązań z tytufu zaciąganych kredytóW i pożyczek omz papieróW WańośGiowych, o
których mowa W art, 89 ust, 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznyGh;

7, dochody iwydatki związane z realizacją:

. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi
ustawami;

. zadań wykonyyvanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;

. zadań rBalizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samożądu
terytorialnego;

8. plany przychodóW i WydatkóW zakładóW budżetowych;

9. planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy \,Y podziale na dotacje dla jednostek
sektora finansóW publicznych i dotacje dla,jednostek spoza sektora finansów publicznych, z
wyodrębnieniem:

a) dotacji pżedmiotolvych



b) dotacjipodmiotowych

c) dotacji celowych

,10. szczególne zasady Wykonywania budżetu W roku budżetowym wynikające z odrębnych ustaw;

1 1. Upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

Projekt uchwały budźetowej może Zawierać upoważnienie dla Burmistza do:

a) zaciągania kredytóW i pożyczek oraz emisji papierów Wańościowych na pokrycie

Występującego W ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy;

b) dokonywania zmian w budzecie W zakresie określonym W ań.258 ustawy o finansach
publicznych;

c) udzielania poręczeń;

d) lokowania Wolnych środkóW;

e) inne Wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych.

13. Do projektu uch\ryav budżetowej załącza się materiały informacyjne składające się Z części
opisowej i części tabelarycznej.

§3
ProjeKy planóW finansowych jednostek organizacyjnych gminy

1. Wterminie 7 dni, od dnia pzekazania pĄektu uchwały budzetowej Radzie Miejskiej,
Burmislrz przekazuje gminnym jednostkom budżetowym informaóję Zawierająą kwoly
dochodóW i Wydatków z wyodfębnieniem na Wydatki bieżące i majątkowe.

2. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych opfacowują projekty planów finansowych W

terminie 30 dni od dnia otzymania dany6h, lecz nie późnią niż do 22 grudnia roku
poprzedzającego rok budżelowy. PĄekty planów spoźądza się oddzielnie dla dochodów,
wydatkóW oraz dochodów własnych i WydatkóW nimi finansowanych W szczegółowości: dział,
rczdzial i paragraf.

3. ZweMkowane plany Rnansowe, o których mowa w pkt. 2 stanowią podstawę gospodarki
finansowej w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia opracowania planu

finansowego na podstawie informacji o ostatecznych kwotach dochbdów i wydatków
Wynikających z uchwały budżetowej.

§4
uchwalanie budżetu

1 , Pżewodniczący Rady Miejskiej nie później niż W ciągu 1 0 dni pv esyła radnym pżedłożony
pźez Burmistza projekt uchwały budżelowej WraZ z objaśnieniami



7,

Komisje Rady Miejskiej zapoznają się Z projektem budżetu iWtorminie 14 dni od otrzymania
projeku odbywają posiedzenia, na których formuĘą na piśmie swoje opinie o projekcie
budżełu.

Komisje Rady, proponując wprowadzenie nowego Wydatku lub zwiększenia wydatku
pżewidzianego w projekcie W projekcie budźetu, zobowiązane są ws kazać źródła jego
flnansowania.

opinie Komisji Rady Miejskiej pzedstawiane są komisji Właściwej do spraw budżetu, która W
terminie 7 dni od dnia ich otżymania formułuje swoją opinię o projekcie budżetu i pżedkłada
ją Wraz z opiniami pozośałch komi§ji Burmistźowi Miasta i Gminy.

Burmistż Miasta i Gminy, po zapoznaniu się z opinią komisji właściwej do splaw budżetu
dokonuje ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej

PrZeWodniczący Rady Miejskiej W terminie ustawowym zwołuje sesję budżetową.

Pożądek obrad powinien Zawierać:

1. pżedstawienie projektu uchwały budżetowej,

2. pżedstawienie opinii Regionalnej lzby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

3. pźed9awienie opinii poszczególnych Komisji Rady, w tym Komisji vdaściwej do spraw
budżetu,

4. stanowisko Burmistrza w sprawie opinii i poprawek Komisji nieuwzględnionych w projekcie,

5. dyskusja nad projeklem uchwały budżetowej,

6. głosowanie nad uchwaĘ budżetową.

§5

Wykonanie uchwały powieża się Burmistlzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§6

Traci moc Uchwała N xxh27lo8 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21 sierpnia 2oo8 roku.

Uchwała Wchodzi W życie z dniem podjęcia.

4.

6.

§7


