
UCHWAŁA NR XVII.118.2012
RADY GMINY DOMASZOWICE

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 
1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 
1707)Rada Gminy Domaszowice, uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej, a w szczególności: szczegółowość projektu 
budżetu, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogi dotyczące 
uzasadnienia i materiałów informacyjnych. 

§ 2. 1. Wójt Gminy Domaszowice sporządza projektu budżetu z uwzględnieniem: 

1) podstawowych założeń polityki budżetowej państwa zawartych w projekcie ustawy budżetowej bądź 
prowizorium budżetowym; 

2) stawek i wskaźników ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów; 

3) zadań finansowanych z budżetu gminy oraz realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy wraz 
z przewidywanymi zmianami; 

4) aktualnego stanu organizacyjno-prawnego gminy oraz stawek podatkowych i opłat lokalnych wraz 
z przewidywanymi zmianami; 

5) corocznego planu zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, udzielonych poręczeń 
i gwarancji, według kwot wymagalnych na dany rok budżetowy; 

6) zmian organizacyjnych i zmiany w mieniu komunalnym gminy; 

7) wskaźników obowiązujących w wieloletniej prognozie finansowej gminy; 

8) przyjętych przez Radę Gminy kierunków działań, programów i planów, a w szczególności: 

a) planu zagospodarowania przestrzennego; 

b) planu rozwoju lokalnego; 

9) wniosków do projektu budżetu gminy, które wraz z uzasadnieniem mogą składać: 

a) dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych; 

b) kierownicy referatów i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy Domaszowice; 

c) Radni Rady Gminy Domaszowice; 

d) Rady Sołeckie Gminy Domaszowice, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego. 

2. Projekt uchwały budżetowej powinien zawierać w szczególności: 

1) planowane dochody budżetu gminy w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody 
bieżące i majątkowe według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie 
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 ustawy o finansach publicznych, 

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

a) wydatki bieżące, w tym na: 

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki 
związane z realizacją ich statutowych zadań; 

- dotacje na zadania bieżące; 
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- świadczenia na rzecz osób fizycznych; 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
o finansach publicznych; 

- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym; 

- wydatki na obsługę długu; 

b) wydatki majątkowe, z czego: 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych; 

- wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 

3) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu gminy wraz ze źródłami pokrycia deficytu 
albo przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy; 

4) planowane przychody i rozchody budżetu gminy; 

5) planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej; 

6) planowane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego; 

7) plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 
i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, 
podmiotowych i celowych; 

8) planowane wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego; 

9) planowaną rezerwę ogólną i celowe; 

10) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, 
o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych; 

11) kwotę wydatków przypadającą do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu 
poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego; 

- ewentualnie: 

12) upoważnienia dla Wójta Gminy Domaszowice do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów 
wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych; 

13) upoważnienia dla Wójta Gminy Domaszowice do dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym 
w art. 258 ustawy o finansach publicznych; 

14) upoważnienia dla Wójta Gminy Domaszowice do lokowania wolnych środków budżetowych, w zakresie 
określonym w art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 

§ 3. 1. Wójt Gminy Domaszowice wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada materiały informacyjne 
w postaci: 

1) informacji o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy Domaszowice za rok 
poprzedzający rok budżetowy sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału; 

2) informacji o sytuacji finansowej gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego zadłużenia, a także 
prognozy zadłużenia w roku budżetowym, którego dotyczy projekt oraz w kolejnych latach. 

2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powinno zawierać w szczególności: 

1) omówienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji 
budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych; 

2) omówienie przychodów z uwzględnieniem przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetu oraz 
rozchodów z uwzględnieniem rozchodów związanych ze spłatami kredytów i pożyczek; 

3) omówienie przeznaczenia rezerw celowych. 
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§ 4. 1. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Wójt Gminy 
Domaszowice przedkłada Radzie Gminy Domaszowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. 

2. Następnie projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi jest 
przekazywany niezwłocznie do zaopiniowania wszystkim Komisjom Rady Gminy Domaszowice. 

3. Komisje Rady Gminy Domaszowice w terminie 14 dni od daty otrzymania materiałów określonych w ust. 
2 odbywają posiedzenia, na których formułują na piśmie opinie o projekcie uchwały budżetowej oraz wnioski wraz 
z uzasadnieniem. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Komisję propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub 
zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie, istnieje obowiązek wskazania przez Komisję źródła jego 
finansowania. 

5. Opinie, o których mowa w ust. 3, przedstawiane są Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, 
Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Domaszowice,która w terminie do 7 dni od 
daty ich otrzymania formułuje ostateczną opinię o projekcie uchwały budżetowej i przedkłada ją Wójtowi Gminy. 

§ 5. 1. Wójt Gminy Domaszowice zapoznaje się z opinią Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, 
Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Domaszowice dotyczącą projektu 
uchwały budżetowej i na jej podstawie może zaproponować autopoprawki do przedłożonego Radzie Gminy 
projektu uchwały budżetowej. 

2. Nieuwzględnienia przez Wójta Gminy Domaszowice wniosków zawartych w opiniach komisji wymaga 
pisemnego uzasadnienia. 

3. Autopoprawki Wójta Gminy Domaszowice oraz zmiany i wnioski Komisji Rady Gminy Domaszowice, 
powinny być zgłaszane w czasie debaty poprzedzającej podjęcie uchwały budżetowej, a następnie - po 
przeprowadzonej dyskusji – głosowane. Po przeprowadzonym głosowaniu powinno nastąpić głosowanie projektu 
uchwały budżetowej uwzględniającego przyjęte poprawki. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIX/242/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 9 września 2010 r. w sprawie 
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmieniona uchwałą Nr XI/250/10 Rady Gminy Domaszowice 
z dnia 21 października 2010 r. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Jan Nowak
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