
Uchwała Nr XXVI / 367 / 2005 

Rady Gminy Pawłowice 

 

z dnia  24  czerwca 2005 r. 
 
 

w sprawie:  procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

 

 

 
 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity 
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/, art. 119-124 ustawy z dnia  
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z 
późniejszymi zmianami/ w oparciu o opinię Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji 
Działalności Społecznej  
 
 

 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala 

 

 

§ 1 
 
Projekt budżetu przygotowuje się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 
W przygotowaniu projektu budżetu gminy Pawłowice uczestniczą wszystkie referaty oraz jednostki 
organizacyjne gminy. 
 

§ 2 
 
Projekt budżetu opracowuje się na podstawie: 
1/ określonych źródeł dochodów, 
2/ aktualnych podatków i opłat, 
3/ przewidywanych wydatków bieżących, w szczegółowości: 
- wydatków rzeczowych 
- dotacji 
- wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 
- wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, 
- wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. 
4/ wydatków majątkowych. 
 

§ 3 
 
1. Wielkość wydatków na inwestycje odpowiada wielkościom tych wydatków określonych w uchwale   
   Rady Gminy w sprawie przyjęcia do realizacji Programu funkcjonowania Gminy Pawłowice  wraz   
    z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. 
2. W przypadku proponowania wyższych wydatków od dochodów należy wskazać źródła pokrycia   
  deficytu. 
 



§ 4 
 
1. Komisje Rady Gminy, przedstawiciele jednostek pomocniczych mogą składać Wójtowi Gminy  
    wnioski do projektu budżetu w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 
2. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy opracowują plany rzeczowe zadań oraz  
    projekty planów finansowych w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy. 
3. Materiały o których mowa w pkt. 1 podlegają akceptacji Wójta, a następnie przedkładane są  
    Skarbnikowi Gminy. 

 

§ 5 
 
Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały i wnioski, obliczone kwoty dochodów własnych, 
otrzymane informacje o wielkościach dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z 
zakresu administracji rządowej, subwencji z budżetu państwa oraz udziałów w podatku dochodowym 
opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu. 
 

§ 6 
 
1. Na podstawie materiałów o których mowa w § 5 Wójt Gminy przygotowuje projekt budżetu. 
2. W terminie ustawowym Wójt Gminy przekazuje Przewodniczącemu Rady Gminy projekt budżetu   
    oraz przesyła jednocześnie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach do dnia 15 listopada   
    roku poprzedzającego rok budżetowy. 
3. Przewodniczący Rady Gminy otrzymany projekt budżetu przekazuje do zaopiniowania komisjom   
    Rady. 
 

§ 7 
 
 
Do projektu budżetu Wójt Gminy przedkłada w załączeniu: 
- objaśnienia, 
- informacje o stanie mienia komunalnego, 
- informacje o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy, 
- informacje o planowaniu zaciągnięcia kredytu i określenie źródeł spłaty. 
 

§ 8 
 
Objaśnienia do projektu budżetu zawierają: 
1. Omówienie dochodów z poszczególnych źródeł, 
2. Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, a w tym: 
- wydatków na zadania własne, 
- wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej, 
- dotacje do jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem gminy. 
3. Omówienie zadań inwestycyjnych. 
 

§ 9 
 
Informacja o stanie  mienia komunalnego obejmuje dane odnoszące się do: 
1. Praw własności 
2. Ograniczonych praw  rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w   
    spółkach, akcjach oraz o posiadaniu, 



3. Zmian w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia   
    poprzedniej informacji, 
4. Inne informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. 
 

§ 10 
 
Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy obejmuje ogólne kwoty zobowiązań 
finansowych i wierzytelności z podziałem na poszczególne tytuły. 

 

§ 11 
 
Informacja o zaciągnięciu kredytu/pożyczki obejmuje: 
1. Nazwę zadania, 
2. Wysokość kredytu, 
3. Określenie podmiotu udzielającego kredytu/pożyczki, 
4. Harmonogram realizacji, 
5. Źródła finansowania zaciągniętego kredytu/pożyczki. 
 

§ 12 
 
Projekt uchwały w sprawie budżetu zawiera dane wymienione w art. 124 ustawy o finansach publicznych 
oraz upoważnienia dla Wójta Gminy do: 
- zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu, 
- dokonywania przez Wójta Gminy innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień    
   wydatków między działami, 
- lokowania w bankach środków budżetowych czasowo wolnych w trakcie realizacji budżetu gminy. 
 

§ 13 
 
Przy sporządzeniu projektu sesji Rady Gminy, na której rozpatrywany będzie projekt budżetu, powinny 
być uwzględnione następujące punkty: 
1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
2. Odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy, 
3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, 
4. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
5. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 
 

§ 14 

 
Traci moc uchwała Nr XII/102/99 Rady Gminy w Pawłowicach z dnia 10 września 1999 r. w sprawie 
procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 
projektowi budżetu. 
 

§ 15 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 16 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


