
UCHWALA NR VIU3812003 
RADY GMINY I MIASTA W IZBICY KUJAWSKIEJ 

Z dnia 11 wrzeSnia 2003 roku 

W sprawie procedury uchwalenia budietu Grniny i Miasta oraz rodzaju i szczeg6towoici 
materialow inforrnacyjnych towarzyszpcych projektowi budietu. 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 

samorzqdzie gminnym - jednolity tekst (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 
p o h .  zm.) 

Rada Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej uchwala co nastqpuje: - 
§ 1 

1. Projekt budietu Gminy przygotowuje Burmistrz Gminy i Miasta 
2. Burmistrz przystqpujqc do opracowania projektu budietu na rok nastqpny, 

podejrnuje zarzqdzenie okreslajqce podstawowe parametry przyjete do prac 
n a i  projektetn budietu z zastosowaniem procentowych wskainikow ivzrostx!: 
11 docho4ow i v.ydatk6w w stosunku do przewidywaneso wykonania za rok 
bieiqcy - z rozbiciem na poszczegolne dziaty, 
21 wydatkow na inwestycje, 
31 rezenvy budietowej. 

3. W terminie do dnia 20 paidziernika kaidego roku budzetowego Burmistrz 
wydaje Zarzqlzenie w sprawie opracowania materialow planistycznych 
przez gminne jednostki organizacyjne z uwzglqdnieniem zasad olaeblonych 

jl w ust. 2. 
4. Termin skladania wnioskow dotyczacych projektu budietu na rok nastcpn>r 

okresla siq na dzien 25 paidziernika kaidego roku 
5. Burmistrz opracowuje projekt uchwaly budietowej na podstawie 

przygotowanych i przekazanych informacji planistycmych. 
6. Burmistrz Gminy i Miasta opracowuje informacjq o stanie inienia 

komunalnego, ktora powinna zawieraC dane o: 
- przyshgujqcych gminie prawach wlasnoici, 
- uzytkowaniu wieczystym, wierzytelnosci, ograniczonych prawach 

rzeczowych, udzialach w spolkach i o posiadaniu, 
- zmianach w stanie mienia komunainego od dnia zlozenia poprzedniej 

informacji, 
- dochodach uzyskanych z tytutu wykonania praw whsnosci i innych praw 

majaikowych, oraz z wykonywania posiadania, 
- inne dane i informacje majqce wp* na stan mienia komunalnego. 



§ 2 
1. Projekt budietu powinien zawierac: 
a) projekt uchwaly budietowej, 
b) zestawienie dochodow wedlug dzialow, rozdzialow i paragrafow klasyfikacji 

budietowej, 
c) zestawienie wydatkow z podzialem na dzialy, rozdzialy i paragrafy 

klasyfikacji budietowej z wyroinieniem wydatkh biezqcych i 
majqtkowych, 

d) irodla pokrycia deficytu budietowego lub przeznaczenie nadwyiki 
budietowej, 

e) wysokoiC rezenvy ogolnej i rezenv celowych, 
f) wydatki zwivane z wieloletnimi prograrnami inwestycyjnymi 

uwzglqdnieniem &ode$ finansowania poszczegolnych zadan inwestycyjnych, 
g) plany przychodow i wydatkow zakfadow budietowych, Srodk6:~ 

specjalnych, funduszy celowych, 
h) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych, podmiotowych, celowych oraz 

inwestycyjnych z podzialem na dzialy, rozdziah i paragrafy klasyfikacji 
budzetowej, 

i) dochody i wydatki zwigane z realizacjq zadan wspolnych, realizowanych w 
drodze umow lub porozumien rniqdzy jednostkami samorzqd.~ terytorialnego, 

j j  dochody i xvydatki zwiqzane z realizacjq zadari z zakresu administracji 
rzqdowej i innych zadati zleconych, 

k) objainienia uzasadniajqce przyjete wielkosci dochodow i herunki wydatke:v, 
1) dochody z tytuh wydawania zezwolen na sprzedai napojow alkoholowycli i 

wydatkow na realizacje zadan okreslonych w programie profilaktyki i 
rozwiqzywania problemow alkoholowych, 

m) dotacje dla podmiotow nie zaliczanych do sektora finansow publicznych i nie 
- dzialajqcych w celu osiqgniqcia zysku, na cele publiczne zwiqzane z 

realizacjq zadan gminy. 

2. Projekt moie zawierac: 
a) upowainienia dla Burmistrza do dokonywania zmian w budiecie, 

przewidziane w ustawie o finansach publicznych, 
b) upowainienia dla Burmistrza .do zaciqgania poiyczek i kredytow 

krotkoteminowych, udzielania porqczen oraz splat zobowiqzab gminy, 
c) inne upowainienia przewidziane ustawami. 

§ 3 
1. Opracowany projekt budietu wraz z uchwalami i objasnieniami Burmistrz, w 

terminie do dnia 15 listopada przedloiy za pokwitowaniem Radzie Gminy i 
Miastal na rqce Przewodniczqcegol i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 



2. Do projektu dolqcza siq: 
- informacjq o stanie mienia komunalnego, 
- wykaz zadari inwestycyjnych finansowanych z budietu. 

3. Burmistrz po przekazaniu projektu uchwaly budietowej Radzie Gminy i 
Miasta, przekazuje kierownikom gminnym jednostek organizacyjnych 
informacje niezbedne do opracowania ich projektow planow finansowo 
rzeczowych. 

" 
1. Projekt budietu analizujq komisje i dokonujq jego oceny. 
2. Komisje proponujqc wprowadzenie nowych wydatkow, lub zwiqkszenie 

przewidzianych w projekcie, zobowiqani s wskazac 0 0  ich 
sfinansowania. 

3 .  Komisje proponujqc miany powodujqce zmniejszenie dochcd~\.?~ - zobowiqane sq wskazac, ktore wydatki majq ulec zmniejszeniu. Wskazanie 
to nie moie dotyczyc rezenvy budietowej. 

4. Wnioski nie spelniajqce warunk6w zawartych w ust. 2 i 3 nie bqdq 
rozpatrywane. 

5 .  Opinie poszczegolnych komisji sq podstawq sformulowania ostatecznej 
opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta o projekcie uchwaly 
budzetowej. 

§ 5 
1. Opinia i wnioski Komisji Rewizyjnej winny byc przedlozone na pismie 

Przewodnicz~cemu Rady na co najmniej 14 dni przed dniem Sesji 
budietowej, a Przewodniczqcy Rady przedklada je Burmistrzowi co najmniej 
12 dni przed planowanym terminem Sesji. 

2. Komisje Rady bez zgody Burmistrza nie mogq wprowadzik w projekcie - uchwaky budietowej zmian powodujpych zmniejszenie dochodow lub 
zwiekszenie wydatkow skutkujqcych zwiekszeniem deficytu budietowego. 

§ 6 
Burmistrz po zapoznaniu siq z opiniami Komisji Rewizyjnej oraz RIO, moie 
dokonac autopoprawek w projekcie uchwaly budietowej i nastcpnie 
przygotowuje ostateczna, wersjq projektu uchwaly budietowej celem 
przedlozenia jej na Sesji budzetowej. 

§ 7 
Porzqdek sesji budietowej winien zawierac przynajmniej nastepujqce punkty: 
1. Przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwaly budietowej wraz z 

uzasadnieniem. 
2. Przedstawienie opinii Komisji Rady i RIO. 
3. Przedstawienie stanowiska Burrnistrza w sprawie opinii Komisji Rady i RIO. 



4. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami. 
5 .  Glosowanie nad poprawkami. 
6. Glosowanie nad projektem uchwab budietowej. 

§ 8 
Uchwala podlega wykonaniu przez Burmistrza Gminy i Miasta. 

§ 9 
Uchwala wchodzi w ~ c i e  z dniem podjecia i podlega ogloszeniu w S ~ O S O ~  

z~yczajowo przyjety. 


