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Uchwala Nr 194/XXIV/10
Rady Gminy Starcza
z dnia 25.08.2010r.

w sprawie: trybu prac nad projektem uchwaly bud2etowej

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8marca 1990 roku
o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p62n. zm.) w zwi4zku
z ari.. 234, arl. 235 ust. 4 i art. 236 ust 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 124O z p62n. zm. ) Rada Gminy
w Starczy uchwala , co nastgpuje:

s 1
Uchwala okreSla:
1) wymaganq szczeg6icwo56 projektu bud2etu Gminy Starcza,
2) terminy obowiqzujEce w toku prac nad projektem uchwaly budzetowej gminy Starcza

wraz z procesem analizy i opiniowania poektu bud2etu peez Komisje Rady;
3) wymogi dotyczqce uzasadnienia i materialy informacyjne pzedkladane pzez W6jta

Gminy wraz z projektem uchwaly bud2etowej.

s 2
1 . OkreSla sie wymaganq szczegolowosi poektu budzetu Gminy Starcza zgodnie

z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157 poz. 1240 z p62n. zm.) z zastrzeaeniem ust. 2.

2, Ustala sig wigkszq ni2 ustawowa szczeg6lowosc dochod6w, wydatk6w, ptzychod6w
i rozchod6w bud2etu w zakresie pelnej klasyfikacji budzetowej

s 3
1. Mieszkaficy Gminy Starcza za posrednictwem radnych i soltys6w, pzedstawicieli

jednostek pomocniczych skladajE wnioski do projektu bud2etu w terminie do 30 wzesnia
roku poprzedzajqcego rok bud2etowy, chyba, 2e odrebna ustawa lub uchwala Rady Gminy
pzewiduje p6iniejszy termin ich zbZenia.

2. Kierownicy gminnych instytucji, stowazyszei i innych jednostek organizacyjnych, kt6re
otzymujq z bud2etu gminy dotacje na swojq dzia+alno56 statutowA, skladajq wnioski
o pzyznanie Srodk6w w terminie do 30 wrzeSnia roku popzedzajEcego rok budzetowy,

3. Kierownicy podleglych jednostek budzetowych opracowujE i przedstawiajq W6jtowi
wstQpne projekty plan6w finansowo-zeczowych w terminie do 30 wrzesnia roku
popzedzajqcego rok bud2etowy uwzglgdniajEc nastepujEce czynniki:
1) przewidywane wykonanie dochodow i wydatk6w bud2etowych z uwzglednieniem

prqektowanych zmian,
2) przewidywany stan zatrudnienia na koniec roku popzedzajqcego rok bud2etowy oraz

na koniec okresu projektowego,

s 4
'1. Skarbnik Gminy w terminie do 25 paidziemika roku popzedzajqcego rok bud2etowy

opracowuje wstepne zbiorcze zestawienie proponowanych dochod6w i wydatk6w na
podstawie projekt6w przedstawionych zgodnie z S 3 .



2. Wojt gminy w terminie do 30 pa2dziemika roku popzedzajqcego rok bud2etowy,
ptzygotowuje i przedstawia Komisji Bud2etu i Roanoju Gminy projekt planu zadan
inwestycyjnych wraz z wstgpnym zbiorczym zestawieniem proponowanych dochodow
i wydatk6w.

3. Komisja Bud2etu i Rozwoju Gminy w terminie do 5 listopada roku popzedzajqcego rok
bud2etowy opiniuje okre6lone w ust. 2 materialy projektowe.
Opinia Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy nie ma mocy wiqzqcej z punktu widzenia
ustalenia ostatecznej tresci projektu uchwaly budzetowej.

s 5
W uzasadnieniu do projektu uchwaly bud2etowej W6jt Gminy Stiarcza pzedstawia w zwiqzly
soos6b:

a) prognozowane kwoty dochod6w bie2qcych i majqtkowych,
b) planowane limity wydatk6w biezqcych imajqtkowych w istotniejszych dziedzinach

dzialalnoSci i wazniejsze czynniki wptywajqce na ich poziom
c) planowane 2r6dla przychod6w oraz przeznaczenie 5rodk6w pochodzEcych z tych

216del,
d) charakterystyke planowanych rozchod6w.

s 6
1. Projekt uchwaly budzetowej wraz z uzasadnieniem oraz materialami informacyjnymi

w pelnej szczeg6lowosci klasyfikacji bud2eto/vej W6jt przedstawia Regionalnej lzbie
Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy w Starczy na rece Przewodniczqcego
Rady w terminie do 15 listopada roku popzedzajqcego rok bud2etowy.

2. Do czasu uchwalenia bud2etu przez Radq W6jt moze dokonyvvai, na wniosek komisji
Rady oraz z wlasnej inicjatywy, zmian w projekcie bud2etu, powiadamiajEc
o dokonanych zmianach Radq.

3. W przypadku, gdy z ustaleri prac nad bud2etem wynika konieczno6c dokonania
w poekcie uchwaly bud2etowej zmian powodujqcfch zmniejszenie dochod6w lub
zwiekszenie wydatk6w i jednoczesnie zwiekszenie deficytu bud2etu, dla ich
wprowadzenia niezbednq jest zgoda W6jta.

s 7
Przewodniczqcy Rady Gminy w Starczy niezwfocznie po otzymaniu, pzekazuje projekt
uchwaly bud2etowej komisjom Rady Gminy i poszczeg6lnym radnym.

s 8
1. Ustala siQ nastepujqcy tryb pracy nad poektem uchwaly bud2etowej w komisjach Rady

Gminy;
1). Komisja Rewizyjna w terminie do 30 listopada roku poprzedzajqcego rok budzetowy

wypracowuje opinie o projekcie uchwaly bud2etowej i przekazuje jq Komisji Bud2etu i
Rozwoju Gminy.

2). Na podstawie opinii, kt6rej mowa w punkcie 1, Komisja Bud2eh.r i Rozwoju Gminyw
terminie do '10 grudnia roku poprzedzajqcego rok budzetowy formuluje ostatecznq
opinie o projekcie uchwaly budzetowej.

2. W posiedzeniu Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy mo2e uczestniczyc pzewodniczecy
Komisji Rewizyjnej lub czlonkowie wskazani pzez komisje.



3. Pzewodniczqcy Rady w terminae ustawowym zwoluje sesjg bud2etowq.
Pozqdek obrad sesji bud2etowej powinien zawierac:
1) odczytanie projektu uchwaly bud2etowej,
2) odczytanie opinii poszczeg6lnych komisji Rady,
3) odczytanie opinii w sprawie projektu bud2etu przedstawionej peez przewodniczEcego

Komisji Budzetu i Rozwoju Gminy oraz Komisji Rewizyjnej.
4) odczytanie opinai regaonalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwaly budzetowej oraz

o prognozie dfugu,
5) dyskusja nad projektem uchwaly budzetowej,
6) glosowanie nad uchwaiq budzetow4

s e
1. Rada Gminy w Starczy w terminie do 31 grudnia roku popzedzajqcego rok budzetowy

podejmuje uchwalg bud2etow4
2, W szczeg6lnych pzypadkach uchwalenie bud2etu jest mo2liwe w terminie do 31 stycznia

nastepnego roku.
s 1 0

Wykonanie uchwaly powierza sie W6jtowi Gminy

s 1 1
Traci moc Uchwal Nr 87lxlll/93 Rady Gminy Starcza z dnia 30.12.1993r. w sprawie ustalenia
procedury uchwalania bud2etu gminy oraz rodzaj6w i szczeg6lowosci material6w
informacyjnych towazyszqcych pOektowi bud2etu gminy.

s 1 2
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

Frzewodnic;Aca Raply Gminy,

l l '--1- U'.*"v"h
I Marlt{ Wawrztfi czal


