
Uchwała Nr IX-48 /07
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 21 czerwca 2007 r.

w sprawie  procedury uchwalania budżetu gminy Baborów oraz określenia
                    rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych             
                    towarzyszących projektowi.

                  Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - (tekst jednolity – Dz.U. 
z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271,  Nr 214 poz. 
1806; z 2003 r, Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055. Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 
poz.1441; z 2006r. Nr 17 poz.128)  

Rada Miejska w Baborowie  u c h w a l a    co następuje:

§ 1. 

1. W terminie do  31 sierpnia każdego roku Burmistrz Gminy Baborów informuje w formie 
pisma okólnego o przystąpieniu do opracowywania wniosków do projektu budżetu na 
przyszły rok budżetowy.

2.    Pismo adresowane jest do :
a) Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych,
b) Kierowników Referatów Urzędu Miejskiego,
c) Pracowników zajmujący samodzielne stanowiska pracy
d) do wiadomości - Przewodniczący Rady Miejskiej w Baborowie.

  3.   Kierownicy  Gminnych Jednostek Organizacyjnych, Referatów Urzędu 
    Miejskiego, pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy opracowują  
    i składają  plany rzeczowe w zakresie dochodów i wydatków  na druku wg  
    wzoru Nr 1 i 2.

4. Ponadto Kierownik Referatu Gospodarki Zasobami Gminy  złoży :
           a) projekt wieloletniego programu inwestycyjnego  w  szczegółowości nie
               mniejszej niż określonej w art. 166  ustawy o  finansach publicznych.

b) informację o stanie  mienia komunalnego  według wzoru Nr 3
c) projekt planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 

druku według wzoru Nr 4.

5. Materiały planistyczne powinny uwzględniać przewidywane wykonanie  
  dochodów i wydatków roku bieżącego  oraz prognozę dochodów  i limity  
  wydatków na rok przyszły. Ponadto materiały planistyczne powinny zawierać  
  część  opisową  zarówno do prognozowanych dochodów jak i limitu  

wydatków

6.  Złożone wnioski winne uwzględniać zobowiązania gminy, kontynuację zadań
      z poprzednich okresów, zawarte umowy,  porozumienia z administracją  
      rządową  oraz  niezbędne potrzeby zapewniające bieżące   funkcjonowanie  



      gminy, wynikające z potrzeb społecznych oraz obowiązków gminy  
      określonych  przepisami szczegółowymi a także przewidywane kwoty dotacji  
      na realizację  zadań zleconych dla organizacji pozarządowych.

§  2.

1. Wszystkie materiały składane są do Skarbnika Gminy w terminie do 30 września roku 
poprzedzającego rok budżetowy , który nadzoruje terminowość ich złożenia oraz kompletność.

2. Wnioski złożone po tym terminie oraz w trakcie roku budżetowego będą rozpatrywane  z 
chwilą uzyskania dodatkowych źródeł dochodów bądź przychodów umożliwiających ich 
realizację lub będą uwzględnione przy projektowaniu budżetu na rok następny. Wnioski te 
ewidencjonują pracownicy merytoryczni.

§  3.

1. Na podstawie otrzymanych  materiałów planistycznych  oraz informacji  o wysokości dotacji 
celowych i subwencji Burmistrz Gminy Baborów  opracowuje  zbiorcze zestawienie 
dochodów i wydatków  -    projekt budżetu w formie uchwały budżetowej  co najmniej w 
szczegółowości określonej w ustawie o finansach publicznych.

2. Projekt uchwały budżetowej  Gminy Baborów wraz  z prognozą łącznej kwoty długu  na 
koniec roku budżetowego  i lata następne wynikającej z  planowanych i zaciągniętych 
zobowiązań   oraz informacją o stanie mienia komunalnego Burmistrz Gminy Baborów 
przedkłada w terminie do 15 listopada :

1. Radzie Miejskiej w Baborowie za pośrednictwem Przewodniczącego
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej  celem zaopiniowania

 3.  Do projektu uchwały budżetowej załącza się część opisową zawierającą   
objaśnienia,  w oparciu o co został zaprojektowany budżet a w szczególności przyjęte 
wskaźniki budżetowe  i inne wskazówki wykorzystane do opracowania projektu.

4. Wszystkie pozycje klasyfikacji budżetowej występujące w projekcie  budżetu    
    określone są z nazwy.  Zmiana  klasyfikacji budżetowej obowiązującej  na dzień  
    podejmowania   niniejszej uchwały powoduje automatycznie zmianę   
    klasyfikacji budżetowej  wymienionej we wzorze Nr 1,2, 3 i 4.

5. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie 
       Miejskiej  Burmistrz Gminy przekazuje podległym jednostkom informacje   
       niezbędne  do opracowania ich planów finansowych.

6. Podległe jednostki zobowiązane są do opracowania w szczegółowości  i w  
      terminie ustalonym  ustawą o finansach publicznych  planów finansowych.
      

§ 4.

1. Przewodniczący Rady, po otrzymaniu projektu budżetu niezwłocznie kieruje 
  projekt do poszczególnych Stałych Komisji Rady.

2. Komisje Rady  odbywają posiedzenia, na których formułują na piśmie   
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      wnioski i opinie o projekcie budżetu.

  3. W przypadku zgłoszenia  przez Komisje  propozycji wprowadzenia do budżetu        
      nowego zadania  lub zwiększenia wydatków  przewidywanych w projekcie ,   
      Komisja zobowiązana jest wskazać źródło jego sfinansowania .

  4. Poszczególne Komisje Rady mają obowiązek przedłożyć wypracowane 
   wnioski i opinie właściwej Komisji d/s Budżetu w terminie 21 dni od daty 
   otrzymania projektu budżetu.

5.   Komisja Budżetowa formułuje ostateczne wnioski i opinie i 
 przedkłada je Przewodniczącemu Rady.  Przewodniczący Rady, wnioski i    
 opinie te przekazuje Burmistrzowi Gminy co najmniej na 7 dni przed  
 planowanym  terminem sesji.

6. Burmistrz Gminy, po zapoznaniu się z wnioskami i opinią Komisji 
    Budżetowej może wprowadzić autopoprawki do projektu budżetu w formie 
    Zarządzenia.

7.  Burmistrz Gminy może z własnej inicjatywy wprowadzić autopoprawki do 
     projektu budżetu gminy.  Stosowne Zarządzenie przekazuje Radzie Miejskiej 
     przed podjęciem uchwały budżetowej

8.  Przewodniczący  Rady Miejskiej zwołuje sesję  budżetową  w terminie  
     umożliwiającym  uchwalenie budżetu przed końcem danego roku  
     budżetowego na rok przyszły, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach   
     nie później niż do dnia 31 marca  roku budżetowego.

                                                                         §  5.

  Głosowanie nad uchwałą budżetową poprzedzają następujące czynności:
1) odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej 

oraz prognozie łącznej kwoty długu  
2)  przedstawienie  opinii Komisji  Budżetowej,
3) przedstawienie  stanowiska Burmistrza Gminy w kwestii proponowanych poprawek lub 

autopoprawek 
4) dyskusja radnych

        5)przedstawienie projektu uchwały z uwzględnieniem wniosków      zgłoszonych w  czasie 
dyskusji,

        6)głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.
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§ 7.

Traci moc Uchwała Nr XI-86/99 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 1 września  1999 r. w 
sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Baborów oraz rodzaju i szczegółowości 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.

§ 8.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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