
Uchwała Nr LII/283/2010 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 31 sierpnia 2010 roku 
 
w sprawie procedury uchwalenia budŜetu Gminy Ujazd oraz rodzaju i szczegółowości  
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu 
 
Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 roku Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620),  
Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
1. W celu naleŜytego przygotowania projektu budŜetu gminy kierownicy jednostek 
budŜetowych,  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 Burmistrzowi 
Ujazdu. 
 
2. Materiały o których mowa w pkt. 1 uwzględniają 
- planowane wskaźniki ekonomiczne 
- aktualny stan organizacyjno – prawny gminy 
- przewidywanego planu zatrudnienia i planowany wzrost wynagrodzeń  
- przyjęte przez Radę strategie, kierunki działań, programy  
 
3. Radni, kluby radnych, komisje problemowe Rady Miejskiej, Rady Sołeckie, organizacje 
społeczne oraz mieszkańcy gminy mogą składać do Burmistrza Gminy wnioski dotyczące 
projektu budŜetu do 30 września roku poprzedzającego rok objęty projektem, wnioski te 
kierowane są przez Burmistrza do odpowiednich komórek merytorycznych. 
 
4. Materiały planistyczne o których mowa w § 1 i 3 składane są do Skarbnika Gminy  
    w terminie do 10 października poprzedzającego rok objęty projektem. 
 
5. Skarbnik Gminy na podstawie; 
- przedłoŜonych materiałów planistycznych 
- szacunkowych wielkości dochodów 
- informacji dotyczących wielkości dotacji z budŜetu państwa, subwencji i  udziałów w  
   podatku dochodowym od osób fizycznych, 
opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu uchwały budŜetowej. 
 

§ 2 
 
1. Na podstawie materiałów przygotowanych przez Skarbnika, zgodnie z obowiązującymi    
    przepisami prawa, Burmistrz przygotowuje projekt uchwały budŜetowej. 
 
2. Do projektu uchwały budŜetowej dołącza się: 
- uzasadnienie 
- materiały informacyjne  
 
 



3. Uzasadnienie obejmuje ogólną charakterystykę budŜetu, omówienie dochodów  
    i wydatków, przychodów i rozchodów, wydatków na zadania inwestycyjne 
 
4. Materiały informacyjne obejmują: 
- tabelaryczne zestawienie dochodów, w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budŜetowej  
  według ich źródeł, z wyodrębnieniem dochodów bieŜących i majątkowych 
- tabelaryczne zestawienie wydatków, w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budŜetowej  
   z wyodrębnieniem wydatków bieŜących i majątkowych 
- tabelaryczne zestawienie wydatków inwestycyjnych ze wskazaniem nazwy zadania,  
  jednostki realizującej zadanie, planowanych kosztów inwestycji, okresu realizacji, nakładów  
  do poniesienia w danym roku budŜetowym i latach następne. 
 
5. Burmistrz przedkłada projekt uchwały budŜetowej w terminie do  15 listopada roku 
poprzedzającego rok budŜetowy 
a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu – celem zaopiniowania 
b) Radzie Miejskiej w Ujeździe, 
Projekt budŜetu podaje się do publicznej wiadomości. 
 

§ 3 
 
1. Przewodniczący Rady Miejskiej niezwłocznie po otrzymaniu projektu rozsyła projekt wraz  
z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi do zaopiniowania komisjom stałym Rady. 
 
2. Komisje stałe Rady Miejskiej formułują opinię o projekcie oraz wnioski zmian do tego 
projektu na piśmie, które Przewodniczący Rady Miejskiej przedkłada Burmistrzowi nie 
później niŜ w terminie do 10 grudnia roku poprzedzającego rok budŜetowy. 
 
3. Komisja stała Rady Miejskiej wnioskująca o dokonanie zmian w opiniowanym projekcie 
przez wprowadzenie nowego zadania lub zwiększająca wydatki powinna wskazać sposób 
jego sfinansowania 
 

§ 4 
 
Porządek sesji budŜetowej powinien zawierać następujące punkty: 
 

1. odczytanie projektu uchwały budŜetowej  
2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o WPF  
      i projekcie budŜetu 
3. odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji 
4. odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków poszczególnych komisji 
5. dyskusja  
6. głosowanie całej uchwały budŜetowej 

 
§ 5 

 
Traci moc uchwała Nr XXIV/145/08  Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia  
22 sierpnia 2008 roku w sprawie procedury uchwalania budŜetu gminy oraz rodzaju i 
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu. 
 
 



§ 6 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 7 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
       
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
         Jan KałuŜny 


