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                                           UCHWAŁA  NR  XLIV/ 204 / 2006 

                                                                     Rady Gminy Cisek 

                                                   Z dnia 28 sierpnia 2006 roku 

 

w sprawie procedury uchwalania bud�etu gminy Cisek oraz rodzaju i szczegółowo�ci 

materiałów informacyjnych towarzysz�cych projektowi bud�etu 

 

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym ( Dz. U.     

z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,   

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r. Nr 17, poz.128 ) 

Rada Gminy Cisek uchwala co nast�puje : 

 

§ 1 

1. Projekt bud�etu gminy opracowuje Wójt Gminy przy pomocy Urz�du Gminy. W tym celu 

wójt zobowi�zuje kierowników jednostek organizacyjnych gminy do sporz�dzenia                  

i przedło�enia wniosków bud�etowych dotycz�cych sfinansowania ze �rodków bud�etu 

zada�  wykonywanych przez te jednostki. 

2. Wnioski bud�etowe jednostek organizacyjnych s� dokumentacj� planistyczn� obejmuj�c� 

charakterystyk� zada� wykonywanych przez jednostk� oraz wydatki osobowe i rzeczowe 

zwi�zane z realizacj� zada� . 

3. Materiały planistyczne nale�y opracowa� na podstawie : 

a) opłat i cen obowi�zuj�cych w roku poprzedzaj�cym rok bud�etowy z uwzgl�dnieniem 

zmian wchodz�cych w �ycie z dniem 1 stycznia roku bud�etowego, 

b) �redniorocznego wska�nika wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, 

c) przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzaj�cego rok bud�etowy, 

d) wynagrodze� obowi�zuj�cych w roku poprzedzaj�cym rok bud�etowy oraz ich wzrost 

zgodnie z zało�eniami do projektu bud�etu pa�stwa.. 
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4. Powy�sze materiały planistyczne , a tak�e wnioski radnych, sołectw, organizacji po�ytku 

publicznego oraz mieszka�cy gminy maj� prawo składa� do skarbnika gminy w terminie 

do 30 wrze�nia roku poprzedzaj�cego rok obj�ty projektem. 

 

§ 2 
 
Skarbnik Gminy w oparciu o przedło�one materiały i wnioski , a tak�e obliczone kwoty 

dochodów własnych gminy , dotacji celowych na realizacj� zada� własnych i zleconych z 

zakresu administracji rz�dowej oraz subwencji z bud�etu pa�stwa , opracowuje zbiorcze 

zestawienie dochodów i wydatków do projektu bud�etu w terminie do dnia 20 pa�dziernika 

roku poprzedzaj�cego rok bud�etowy. 

 
§ 3 

 
1. Projekt bud�etu gminy, o którym mowa w § 2 winien zawiera� : 
 

1) Prognozowane dochody jednostki samorz�du terytorialnego według �ródeł i działów 

klasyfikacji 

2) Wydatki bud�etu jednostki samorz�du terytorialnego w podziale na działy i rozdziały 

klasyfikacji wydatków, z wyodr�bnieniem : 

a) wydatków bie��cych, w tym w szczególno�ci : 

- wynagrodze� wraz z pochodnymi, 

- dotacji, 

- wydatków na obsług� długu jednostki samorz�du terytorialnego, 

- wydatków przypadaj�cych do spłaty w danym roku bud�etowym zgodnie z 

zawart� umow� , z tytułu por�cze� i gwarancji udzielonych przez jednostk� 

samorz�du terytorialnego, 

b) wydatków maj�tkowych 

        

3) planowane �ródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwy�ki bud�etu gminy, 

4) plan przychodów i rozchodów bud�etu gminy 

5) plany przychodów i wydatków zakładów bud�etowych, gospodarstw pomocniczych 

jednostek bud�etowych i dochodów własnych jednostek bud�etowych, 

6) plany przychodów i wydatków funduszy celowych, 

7) wykaz inwestycji planowanych do realizacji w roku obj�tym projektem bud�etu oraz 

wysoko�ci nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania, 
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8) wydatki zwi�zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodr�bnieniem 

wydatków na finansowanie poszczególnych programów, 

9) dochody i wydatki zwi�zane z realizacj� zada� z zakresu administracji rz�dowej i 

innych zada� zleconych Gminie ustawami lub powierzonych jej w drodze 

porozumienia, 

10) zakres i kwoty dotacji, 

11) dochody i wydatki Gminy Cisek zwi�zane z realizacj� zada� wspólnych 

realizowanych w drodze umów lub porozumie� mi�dzy jednostkami samorz�du 

terytorialnego, 

12) dochody z tytułu wydawania zezwole� na sprzeda� napojów alkoholowych i wydatki 

na realizacj� zada� okre�lonych w programie profilaktyki i rozwi�zywania problemów 

alkoholowych, 

13) kwot� rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki, 

14) limit zobowi�za� z tytułu zaci�gni�tych kredytów i po�yczek oraz emitowanych 

papierów warto�ciowych na pokrycie wyst�puj�cego w ci�gu roku przej�ciowego 

deficytu bud�etu Gminy Cisek, 

15) limit wydatków na okres roku bud�etowego oraz limity wydatków na wieloletnie 

programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze �rodków 

pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej oraz ze �ródeł zagranicznych nie 

podlegaj�cych zwrotowi, 

16) wykaz obowi�zuj�cych umów o partnerstwie publiczno – prawnym, 

17) Zakres przedmiotowy i kwoty upowa�nienia Wójta Gminy , a w szczególno�ci  do : 

a) zaci�gania zobowi�za� zwi�zanych z realizacj� zada� wynikaj�cych z wieloletnich 

programów inwestycyjnych oraz programy i projekty realizowane ze �rodków 

pochodz�cych z bud�etu Unii Eyropejskiej, oraz �ródeł zagranicznych, 

niepodlegaj�ce zwrotowi, 

b) zaci�gania zobowi�za� z tytułu umów, których realizacja w roku nast�pnym jest 

niezb�dna dla zapewnienia ci�gło�ci działania gminy i termin zapłaty upływa w 

roku nast�pnym, 

c) zaci�gania kredytów i po�yczek oraz emisji papierów warto�ciowych na pokrycie 

wyst�puj�cego w ci�gu roku bud�etowego deficytu bud�etu Gminy, 

d) dokonywania zmian w bud�ecie. 
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2. Wszystkie pozycje klasyfikacji bud�etowej uj�te w projekcie bud�etu  winny by� 

okre�lone zgodnie z terminologi� ustalon� w przepisach szczególnych. 

 

 
 

§ 4 
 
Do projektu bud�etu Skarbnik Gminy zał�cza : 

 

1) cz��� opisow� zawieraj�c� obja�nienia obejmuj�ce : 

a) omówienie przyj�tych wska�ników bud�etowych i innych wska�ników do 

opracowania projektu bud�etu wynikaj�cych z wytycznych Ministra Finansów oraz 

przepisów szczególnych, 

b) prognozy dochodów bud�etowych według �ródeł ich pochodzenia, 

c) omówienie wydatków bud�etowych w podziale na działy klasyfikacji bud�etowej 

wraz ze szczegółowym uzasadnieniem , 

d) omówienie wydatków maj�tkowych, 

e) omówienie dotacji przedmiotowej oraz podmiotowej w podziale na jednostki 

organizacyjne je otrzymuj�ce, 

f) omówienie przychodów i rozchodów bud�etu gminy oraz jednostek gospodarki 

pozabud�etowej, 

 

2) prognoz� ł�cznej kwoty długu na koniec roku bud�etowego i lata nast�pne, wynikaj�ce z 

planowanych i zaci�gni�tych zobowi�za� oraz informacj� o stanie mienia komunalnego 

obejmuj�c� : 

a) dane dotycz�ce przysługuj�cych jednostce samorz�du terytorialnego praw własno�ci, 

b) dane dotycz�ce innych ni� własno�� praw maj�tkowych, w tym w szczególno�ci o 

ograniczonych prawach rzeczowych, u�ytkowaniu wieczystym, wierzytelno�ciach, 

udziałach w spółkach , akcjach oraz o posiadaniu, 

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie okre�lonym w lit.a) i b), 

od dnia zło�enia poprzedniej informacji, 

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własno�ci i innych praw 

maj�tkowych oraz z wykonywania posiadania, 

e) inne dane i informacje o zdarzeniach maj�cych wpływ na  stan mienia komunalnego. 
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§ 5 

1. Na podstawie materiałów opracowanych w trybie i na zasadach okre�lonych w § 1-4, 

Wójt Gminy podejmuje zarz�dzenie w sprawie projektu bud�etu gminy, który wraz z 

obja�nieniami oraz prognoz� długu i informacj� o stanie mienia komunalnego, w terminie 

do 15 listopada roku poprzedzaj�cego rok obj�ty projektem bud�etu, przedkłada w formie 

projektu uchwały bud�etowej : 

1) Radzie Gminy Cisek , za po�rednictwem Przewodnicz�cego Rady Gminy, 

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu – celem zaopiniowania. 

 

2. Projekt bud�etu gminy przedło�ony przez Wójta Gminy podaje si� do publicznej 

wiadomo�ci. 

                                   
 

§ 6 
 
1. Przewodnicz�cy Rady Gminy niezwłocznie rozsyła projekt bud�etu wraz z obja�nieniami, 

prognoz� długu, informacj� o stanie mienia komunalnego do zaopiniowania komisjom 

stałym Rady Gminy. 

 

2. Komisje stałe Rady Gminy formułuj� opinie o projekcie bud�etu oraz wnioski zmian do 

tego projektu bud�etu na pi�mie, które Przewodnicz�cy Rady Gminy przedkłada Wójtowi 

Gminy nie pó�niej ni� w terminie 7 dni przed dat� planowanej sesji bud�etowej Rady 

Gminy. 

 

 

3. Komisja stała Rady Gminy wnioskuj�ca o dokonanie zmian w opiniowanym projekcie 

poci�gaj�cych za sob� wprowadzenie nowego zadania lub zwi�kszenia wydatków 

bud�etowych zobowi�zana jest wskaza� �ródło jego finansowania. 
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§ 7 

 

Porz�dek sesji bud�etowej powinien zawiera� nast�puj�ce punkty : 

 

1) odczytanie projektu uchwały bud�etowej, 

2) odczytanie opinii Składu Orzekaj�cego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

uchwały bud�etowej, 

3) odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji, 

4) odczytanie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków poszczególnych komisji, 

5) dyskusja nad wszystkimi nie uwzgl�dnionymi przez Wójta Gminy wnioskami komisji 

problemowych, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3, 

6) głosowanie nad wnioskami zmian w projekcie bud�etu, o których mowa w pkt. 5, 

7) głosowanie całej uchwały bud�etowej. 

 

§ 8 

 

Traci moc uchwała Nr X/67/99 Rady Gminy w Cisku  z dnia 20 wrze�nia 1999 roku w 

sprawie ustalenia procedury uchwalania bud�etu gminy Cisek . 

 

 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Cisek.. 

 

 

§ 10 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

 

Przewodnicz�cy 

Rady Gminy Cisek 

/-/ Paweł Ryborz 


