
UCHWAŁA Nr XXXII/212/2010 

Rady Gminy Polska Cerekiew 
z dnia 22 wrze śnia 2010 r.  

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały bud Ŝetowej 

Na podstawie art. 234 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 
1240 ze zm.) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. 

Uchwala się tryb prac nad projektem uchwały budŜetowej.  

§ 2. 

1. W celu przygotowania budŜetu gminy kierownicy jednostek organizacyjnych , instytucji kultury, 
zakładu budŜetowego, kierownicy referatów oraz samodzielni pracownicy urzędu w terminie do 
30 września roku poprzedzającego rok budŜetowy opracowują wstępne projekty planów 
finansowych i przedkładają Wójtowi Gminy.  

2. Materiały, o których mowa w pkt 1 uwzględniają: 
• Przewidywany plan zatrudnienia i planowany wzrost wynagrodzeń 
• Planowane wskaźniki ekonomiczne 
• Prognozowane średnioroczne wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
• Dotychczasowe uchwały Rady Gminy rodzące skutki finansowa 
• Zawarte porozumienia 
• Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, poŜyczek, udzielonych poręczeń i 
gwarancji 
• Planowane zmiany organizacyjne 

3. Radni, Rady sołeckie, organizacje społeczne oraz mieszkańcy gminy mogą składać do Wójta 
Gminy wnioski dotyczące projektu budŜetu gminy do 30 września roku poprzedzającego rok 
budŜetowy. Wnioski powinny zawierać uzasadnienie potrzeb.  

4. Materiały planistyczne, o których mowa w pkt 1 i 3 składane są do Skarbnika Gminy w terminie 
do dnia 10 października roku poprzedzającego rok budŜetowy. 

5. Skarbnik Gminy w oparciu o przedłoŜone materiały i wnioski, a takŜe o szacunkowe kwoty 
dochodów, kwoty planowanych dotacji celowych, subwencji i udziałów w podatku dochodowym 
opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu uchwały budŜetowej. 

 

§ 3. 

1. Wójt Gminy opracowuje projekt budŜetu w formie uchwały budŜetowej w szczegółowości nie 
mniejszej niŜ określonej w ustawie o finansach publicznych . 

2. Wójt Gminy przedkłada projekt budŜetu w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok 
budŜetowy: 

• Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu – celem zaopiniowania  
• Radzie Gminy Polska Cerekiew 

3. Do projektu uchwały budŜetowej wójt załącza uzasadnienie, w którym określa w oparciu o jakie 
wskaźniki został zaprojektowany budŜet oraz opisuje w sposób zwięzły i rzeczowy dochody i 
wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budŜetowej.  



4. Do projektu uchwały budŜetowej dołącza się materiały informacyjne dotyczące planowanych 
do realizacji inwestycji.  

§ 4. 

 

Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie po otrzymaniu projektu przekazuje go do zaopiniowania 
komisjom stałym Rady.  

Komisje Rady Gminy w terminie 14 dni od otrzymania projektu uchwały budŜetowej odbywają 
posiedzenia, na których formułują swoje opinie o projekcie budŜetu. 

Komisja proponująca wprowadzenie do budŜetu nowego zadania lub zwiększenie wydatków 
przewidzianych w projekcie, zobowiązana jest wskazać źródło jego sfinansowania. 

Opinie poszczególnych Komisji są podstawą do sformułowania przez Komisję właściwą do spraw 
budŜetu ostatecznej opinii o projekcie budŜetu 

Komisja właściwa do spraw budŜetu sformułowaną na piśmie, ostateczną opinię przedkłada Wójtowi 
Gminy co najmniej 7 dni przed planowanym terminem sesji. 

Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji właściwej do spraw budŜetu oraz opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej przygotowuje ostateczną wersję projektu uchwały budŜetowej celem 
przedłoŜenia jej na sesję Rady Gminy. 

 

§ 5. 

 
Porządek obrad sesji Rady Gminy, na której rozpatrywany będzie projekt uchwały budŜetowej 
powinien obejmować: 

1. Odczytanie projektu uchwały budŜetowej wraz z uzasadnieniem 
2. Odczytanie opinii składu orzekającego RIO 
3. Odczytanie opinii Komisji właściwej do spraw budŜetu 
4. Dyskusja nad projektem budŜetu 
5. Jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budŜetowej 

§ 6. 
 
Traci moc uchwała Nr XXVIII/241/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 czerwca 2006 r. 
w sprawie procedury uchwalania uchwały budŜetowej Gminy Polska Cerekiew oraz rodzaju i 
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budŜetowej 
 

§ 7. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Kołeczko 

 


