
UCHWAŁA  Nr XIII/135/20  

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 30 lipca 2020 r. 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 713) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze 

zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Projekt uchwały budżetowej określa: 

1) planowane dochody budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej 

z wyszczególnieniem kwot dochodów bieżących i dochodów majątkowych; 

2) planowane wydatki budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej 

z wyszczególnieniem: 

a) wydatków bieżących, w tym: 

– wydatków jednostek budżetowych z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, 

– dotacji na zadania bieżące, 

– świadczeń na rzecz osób fizycznych, 

– wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, 

– wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz nie podlegających zwrotowi, środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

europejskiego porozumienia o wolnym handlu i innych źródeł zagranicznych, 

– wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 

b) wydatków majątkowych z wyodrębnieniem zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: 

– dotacji na zadania inwestycyjne, 

– wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz nie podlegających zwrotowi, środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

europejskiego porozumienia o wolnym handlu i innych źródeł zagranicznych; 

3) przychodów i rozchodów w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej; 

4) upoważnienia dla Wójta do dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w ustawie 

o finansach publicznych; 

5) upoważnienia dla Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 

pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu; 

6) upoważnienia dla Wójta do lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu gminy; 

7) pozostałych zapisów w szczegółowości określonej przepisami ustawy o finansach publicznych. 

§ 2.1. Do projektu uchwały budżetowej sporządza się uzasadnienie zawierające omówienie: 

1) dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł ich pochodzenia; 

2) wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, w tym: 

a) wydatków bieżących, 

b) wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 

c) wydatków w ramach funduszy sołeckich i inicjatyw lokalnych, 

d) dotacji, 
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e) wydatków majątkowych z uwzględnieniem opisu zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych; 

3) przychodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu oraz rozchodów związanych ze spłatami rat 

kredytów i pożyczek. 

§ 3.1. Kierownicy gminnych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, samorządowych instytucji 

kultury, referatów urzędu gminy oraz rady sołeckie w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok 

budżetowy, za pośrednictwem Referatu Organizacyjnego składają wnioski o uwzględnienie zadań w projekcie 

budżetu. 

2. Wnioski powinny zawierać dane dotyczące nakładów finansowych wraz z ich uzasadnieniem. 

§ 4.1. Organ wykonawczy gminy ma wyłączną kompetencję i obowiązek sporządzenia projektu uchwały 

budżetowej wraz z objaśnieniami. 

2. Wójt Gminy do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada projekt uchwały 

budżetowej na rok następny wraz z uzasadnieniem: 

1) Radzie Gminy Gnojno; 

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach - celem zaopiniowania. 

3. Wójt wraz z projektem uchwały budżetowej przedstawia Radzie Gminy Gnojno informację o stanie 

mienia komunalnego. 

4. Wójt, w ciągu siedmiu dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Gminy, przekazuje 

podległym jednostkom informację o wysokości dochodów i wydatków celem opracowania projektów planów 

finansowych. 

5. Jednostki opracowują projekty planów finansowych w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji, 

o których mowa w ust. 4. 

§ 5.1. Komisje stałe Rady Gminy Gnojno w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu uchwały 

budżetowej odbywają wspólne posiedzenie, na którym formułują pisemne opinie o projekcie budżetu. 

2. Opinie komisji stałych powinny być dostarczone do komisji właściwej w sprawie budżetu. 

3. W terminie do 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy odbywa się posiedzenie Komisji 

Planowania Budżetu i Finansów, która wydaje ostateczną opinię o projekcie budżetu. 

4. W posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów mogą również uczestniczyć radni nienależący 

do komisji. 

5. Opinia Komisji Planowania Budżetu i Finansów o projekcie budżetu przekazywana jest niezwłocznie 

Wójtowi. 

6. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia 

przewidzianego w projekcie wydatku, istnieje obowiązek wskazania przez wnioskodawcę źródła jego 

sfinansowania. 

7. Bez zgody Wójta Rada Gminy nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian 

powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu. 

8. Wójt na podstawie wniosków zawartych w opinii komisji lub z własnej inicjatywy może zaproponować 

autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały budżetowej. 

§ 6. Wójt - po zapoznaniu się z opinią Komisji Planowania Budżetu i Finansów o projekcie budżetu - 

przedkłada Radzie Gminy do uchwalenia projekt uchwały budżetowej z propozycją przyjęcia ewentualnych, 

wynikających z wniosków komisji, poprawek zaakceptowanych przez Wójta. 

§ 7.1. Uchwałę budżetową Rada Gminy podejmuje do 31 grudnia poprzedzającego rok budżetowy, 

a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 31 stycznia roku budżetowego. 
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2. Jeżeli Rada Gminy nie podejmie uchwały budżetowej do 31 grudnia roku poprzedzającego rok 

budżetowy, w okresie od 1 stycznia roku budżetowego podstawę gospodarki finansowej stanowi projekt 

uchwały budżetowej. 

3. W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w terminie do 31 stycznia roku budżetowego, regionalna 

izba obrachunkowa w terminie do końca lutego roku budżetowego ustala budżet gminy w zakresie zadań 

własnych gminy oraz zadań zleconych. 

§ 8. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej podczas sesji Rady Gminy uwzględnia: 

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem; 

2) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy oraz komisji właściwej do spraw budżetu; 

3) odczytanie opinii regionalnej izby obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej; 

4) dyskusja nad ewentualnymi poprawkami w projekcie uchwały budżetowej i głosowanie nad nimi; 

5) głosownie nad projektem uchwały budżetowej. 

§ 9.1. W terminie 7 dni od uchwalenia budżetu Wójt powiadamia podległe jednostki organizacyjne 

o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz o wysokości dotacji i wpłat do budżetu. 

2. Na podstawie uzyskanych informacji, o których mowa w ust.1, kierownicy jednostek w terminie 7 dni 

od otrzymania informacji opracowują plany finansowe. 

§ 10. Traci moc uchwała Rady Gminy Gnojno Nr XXXIX/178/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie 

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze 

zm.) tryb prac nad projektem uchwały budżetowej określa rada gminy. 

Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem budżetu określa: 

- szczegółowość projektu budżetu, 

- obowiązki jednostek organizacyjnych oraz kierowników referatów Urzędu Gminy w pracach przy projekcie 

budżetu, 

- materiały informacyjne, które Wójt powinien przedstawić radnym gminy wraz z projektem uchwały 

budżetowej, 

- terminy obowiązujące w toku prac na d projektem budżetu gminy. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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