UCHWAŁA NR XLIII / 239 / 2010
RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH
Z DNIA 10 LISTOPADA 2010 ROKU
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wadowice Górne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz
art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zmianami/ - Rada Gminy w Wadowicach Górnych uchwala, co
następuje:
§1
Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami sporządza się w szczegółowości
określonej przepisami art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych.
§2
Do projektu uchwały budżetowej sporządza się uzasadnienie i materiały informacyjne,
zawierające w szczególności:
1) w zakresie dochodów – omówienie poszczególnych źródeł dochodów ze wskazaniem
sposobu i podstaw ich naliczania, tj., planowanych dochodów własnych, subwencji,
dotacji i środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na
finansowanie programów i projektów,
2) w zakresie wydatków - tabelaryczne zestawienie poszczególnych rodzajów wydatków
z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, w tym wydatków inwestycyjnych z
określeniem nazwy zadania i planowanych kosztów zadania,
3) w zakresie przychodów i rozchodów – omówienie źródeł przychodów oraz
planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich,
4) informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego
stanu zadłużeniu gminy, a także prognozy zadłużenia w danym roku budżetowym
oraz kolejnych latach.
§3
1. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz materiałami informacyjnymi
Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy w terminie do dnia 15 listopada roku
poprzedzającego rok budżetowy.
2. W terminie, o którym mowa w ust. 1 Wójt przedkłada Regionalnej Izbie
Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz materiałami
informacyjnymi.
§4
1. Przewodniczący Rady Gminy nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania
projektu uchwały budżetowej, przesyła projekt uchwały wraz z objaśnieniami
i materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom rady.

2. Komisje rady w terminie 14 dni od otrzymania projektu odbywają posiedzenia, na
których formułują pisemne opinie o projekcie uchwały budżetowej.
3. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku
przewidzianego w projekcie uchwały budżetowej, zobowiązana jest wskazać źródło
jego sfinansowania.
§5
1. Wójt może z własnej inicjatywy oraz na podstawie wniosków zawartych w opiniach
komisji zaproponować autopoprawki do przedłożonego Radzie projektu uchwały
budżetowej.
2. W przypadku nieuwzględnienia przez Wójta wniosków zawartych w opiniach komisji,
Wójt przedstawia stanowisko w sprawie nieuwzględnionych wniosków.
3. Bez zgody Wójta Rada Gminy nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej
zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków
i jednocześnie zwiększenie deficytu.
§6
1. Uchwałę budżetową Rada Gminy uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia roku
budżetowego.
2. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia
roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt uchwały
budżetowej przedstawiony Radzie Gminy.
§7
Porządek obrad Rady Gminy, na której rozpatrywany będzie projekt uchwały budżetowej
powinien zawierać:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej,
3) odczytanie opinii komisji stałych rady o projekcie uchwały budżetowej,
4) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta do projektu uchwały,
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
6) głosowanie projektu uchwały budżetowej.
§8
Traci moc uchwała Nr XL/200/2006 Rady Gminy w Wadowicach Górnych z dnia
28 września 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wadowice Górne.
§ 10
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

