
 
                                                                                                    Załącznik Nr 1 
                                                                                                    do uchwały Nr 445/XLII//2010 
                                                                                                              Rady Miejskiej w Woźnikach 
                                                                                                    z dnia 29.09.2010r. 
 
 
 
Terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budŜetowej 

 
1. Wnioski radnych, sołectw w sprawie wprowadzenia do budŜetu zadań własnych Gminy  
składane są  Burmistrzowi w terminie do dnia 30 września kaŜdego roku.  
Wnioski dotyczące rozdysponowania funduszu sołeckiego zgodnie z terminem zapisanym w 
ustawie o funduszu sołeckim. Wnioski powinny być szczegółowo uzasadnione. 

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych, samorządowych instytucji kultury, kierownicy 
referatów oraz samodzielne stanowiska pracownicze urzędu gminy  składają w terminie do 10 
października roku poprzedzającego rok budŜetowy dane  do projektu budŜetu tzn: 

- projekt planu finansowego dochodów w podziale na dochody bieŜące i dochody majątkowe w 
układzie  klasyfikacji budŜetowej  (dział, rozdział), 
- projekt planu finansowego wydatków w podziale na wydatki bieŜące i majątkowe w układzie 
klasyfikacji budŜetowej (dział, rozdział), 
- projekt planu finansowo rzeczowego zadań inwestycyjnych w układzie: nazwa zadania, okres 
realizacji, opis zadania inwestycyjnego, przewidywany okres realizacji wraz z kalkulacją, 
- przychody i rozchody budŜetu gminy w układzie klasyfikacji budŜetowej,  
- projekt planu  dochodów rachunku dochodów jednostek budŜetowych prowadzących 
działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, w 
szczegółowości do źródeł, wg działów i rozdziałów klasyfikacji budŜetowej, 
 
3. Skarbnik Gminy na podstawie przedłoŜonych projektów planów finansowych  uwzględniając 

prognozę dochodów własnych, uzyskane informacje o planowanych dochodach z tytułu 
subwencji z budŜetu państwa, dotacji na realizacje zadań zleconych i własnych z zakresu 
administracji rządowej, dotacji przyjętych do realizacji w drodze porozumień, opracowuje 
wstępne zestawienie prognozowanych dochodów i wydatków  oraz przychodów i zobowiązań 
z tytułu zaciągniętych kredytów do projekt uchwały budŜetowej w terminie do 5 listopada 
poprzedzający rok budŜetowy. 

 
4. Burmistrz w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budŜetowy przedkłada   
projekt uchwały budŜetowej wraz z objaśnieniami  Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej. 
 
5. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budŜetowej Radzie Burmistrz 
przekazuje podległym jednostkom organizacyjnym informacje niezbędne do opracowania 
projektów planów finansowych zawierające kwoty dochodów i wydatków z wyodrębnieniem na 
wydatki bieŜące i majątkowe. 
 
 



 
6. Jednostki  organizacyjne opracowują projekty planów finansowych  w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania materiałów, nie później  niŜ do 22 grudnia roku poprzedzającego rok budŜetowy. 
 
7. Przewodniczący Rady Miasta niezwłocznie, po otrzymaniu, przekazuje radnym przedłoŜony 
przez Burmistrza  projekt uchwały budŜetowej wraz z objaśnieniami i innymi materiałami 
towarzyszącymi. 
 
8. Komisje Rady Miasta po zapoznaniu się z projektem wyraŜają pisemne opinie, na podstawie 
których komisja właściwa do spraw budŜetu formułuje opinię zawierającą ocenę projektu i  
ewentualne propozycje zmian, która przedkłada Burmistrzowi  najpóźniej na 15 dni przed 
planowanym terminem sesji budŜetowej wraz z opiniami pozostałych komisji Rady Miasta. 
Komisja proponując wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego 
w projekcie budŜetu, zobowiązana jest wskazać źródła jego finansowania. 
 
9. W posiedzeniach komisji moŜe uczestniczyć Burmistrz i Skarbnik Gminy w celu omówienia i 
zajęcia stanowiska w sprawach zgłoszonych przez poszczególne komisje Rady. 
 
10. Burmistrz przed planowanym terminem sesji budŜetowej rozpatruje propozycje zmian o 
których mowa w pkt. 8 i zleca Skarbnikowi wprowadzenie ewentualnych korekt do projektu 
uchwały budŜetowej. 
 
11. Projekt uchwały budŜetowej po ewentualnych zmianach Burmistrz przedkłada 
Przewodniczącemu Rady Miasta oraz radnym  najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem 
sesji budŜetowej. 
 
12. Przewodniczący Rady w terminie ustawowym zwołuje sesję budŜetową. 
Porządek obrad sesji budŜetowej powinien zawierać: 
1)  odczytanie projektu uchwały budŜetowej, 
2) odczytanie opinii i wniosków stałych komisji Rady Miejskiej, 
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budŜetowej oraz o   
    prognozie długu, 
4) dyskusja nad projektem uchwały budŜetowej, 
5)  głosowanie nad uchwałą budŜetową. 
 
13.Uchwała budŜetowa powinna zostać uchwalona przed rozpoczęciem roku budŜetowego, a w  
szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niŜ w terminie określonym przez ustawę o 
finansach publicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


