
UCHWAŁA NR V/51/2019
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łodygowice,  szczegółowości projektu 
budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Łodygowice
uchwala, co następuje

§ 1. Określa się szczegółowość projektu budżetu gminy Łodygowice, materiały informacyjne towarzyszące 
projektowi budżetu, wymogi w zakresie uzasadnienia oraz terminy obowiązujące w toku prac nad projektem 
uchwały budżetowej.

§ 2. W terminie do15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy- Wójt Gminy Łodygowice przedstawia:

1) Radzie Gminy,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

- projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,

§ 3. 1. Projekt uchwały budżetowej określa:

1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł oraz 
symbolu paragrafu klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, w tym 
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków 
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,

2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, wg 
szczegółowości określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych,   zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dla zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych sporządza się załączniki w postaci tabel 
w szczegółowości:

- działu,

- rozdziału,

- jednostki realizującej zadanie,

- nazwy zadania,

- kwoty wydatków na finansowanie zadania.

§ 4. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej obejmuje w szczególności:

1) ogólną charakterystykę opisową projektu budżetu,

2) omówienie prognozowanych dochodów wg ważniejszych źródeł,

3) omówienie planowanych wydatków,

4) omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

§ 5. Materiały informacyjne obejmują w szczególności:

1) prognozowane dochody – tabele porównawcze dochodów gminy w roku planowanym do przewidywanego 
wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł 
oraz symbolu paragrafu klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz 
dotacji i środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, ogólna charakterystyka porównawcza,
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2) planowane wydatki – tabele porównawcze wydatków gminy w roku planowanym do przewidywanego 
wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 
z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, w tym finansowane z udziałem środków określonych 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, ogólna charakterystyka porównawcza.

§ 6. Ustala się czynności i terminy obowiązujące w toku prac na projektem uchwały budżetowej:

1) opiniowanie projektu budżetu przez Komisje Rady Gminy, składanie ewentualnych wniosków o jego korektę 
do Wójta Gminy Łodygowice i powiadomienie o tych wnioskach Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego w terminie do 10 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy,

2) rozpatrzenie przez Wójta Gminy Łodygowice opinii do projektu budżetu wniosków o korektę złożonych przez 
Komisje Rady Gminy, udzielenie komisjom pisemnych wyjaśnień oraz wniesienie ewentualnej autopoprawki 
do projektu budżetu w terminie do dnia 20 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy,

3) przedstawienie przez Komisję Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego opinii do projektu budżetu, 
przedstawienie przez Wójta Gminy Łodygowice opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 
budżetowej, uchwalenie budżetu przez Radę Gminy Łodygowice w terminie do dnia 31 grudnia roku 
poprzedzającego rok budżetowy,

4) opublikowanie uchwały budżetowej

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/348/2010 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29 czerwca 2010 r. 
w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej gminy Łodygowice, szczegółowości projektu budżetu oraz 
rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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