
 

 

UCHWAŁA Nr XXXI/235/2010 

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 16 września 2010r 

 

 

 

w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Siennica. 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001r, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 234 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) 

 Rada Gminy w Siennicy postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się tryb prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Siennica w brzmieniu 

załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Traci moc uchwała Rady Gminy w Siennicy Nr XVII/118/08 z dnia 23 września 2008r  

w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów towarzyszących 

projektowi budżetu gminy Siennica  oraz Uchwała Nr XVIII/123/08 z dnia 6 listopada 2008r 

w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/118/08 z dnia 23 września 2008r dotyczącej procedury 

uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu 

gminy Siennica. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Załącznik Nr 1 

                                                                                do Uchwały Nr XXXI/235/2010 

                                                                    Rady Gminy w Siennicy 

                                                                     z dnia 16 września 2010r 

 

 

 

TRYB PRACY NAD PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 

 

I. WYMAGANIA W ZAKRESIE SZCZEGÓŁOWOŚCI PROJEKTU BUDŻETU 

GMINY SIENNI CA. 

1.Projekt budżetu gminy Siennica opracowuje się na podstawie: 

1) założeń makroekonomicznych, w tym głównie prognozy kształtowania się cen 

towarów i usług konsumpcyjnych, prognozy wzrostu gospodarczego dla kraju, 

prognozy wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej, w roku budżetowym, 

2) założeń do projektu budżetu ustalonych przez Wójta Gminy Siennica, 

3) wniosków Radnych i mieszkańców gminy Siennica, 

4) informacji o kwotach dotacji i subwencji przyznanych gminie Siennica  

z budżetu państwa i prognozowanych dochodów z tytułu udziałów  

w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, 

5) stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w roku poprzedzającym 

rok budżetowy, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w roku 

budżetowym, 

6) przewidywanego stanu zatrudnienia w roku budżetowym. 

II. TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TOKU PRAC NAD PROJEKTEM UCHWAŁY 

BUDŻETOWEJ. 

1.W toku prac nad projektem uchwały budżetowej obowiązują następujące terminy: 

1) Radni, przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy ( sołectw) oraz 

reprezentanci komitetów społecznych w terminie do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok budżetowy mogą składać do Wójta Gminy Siennica 

wnioski do projektu budżetu.  

2) Dyrektorzy i Kierownicy gminnych jednostek budżetowych i instytucji kultury 

realizujących zadania gminy, oraz pracownicy samodzielnych stanowisk 

Urzędu Gminy w każdym roku kalendarzowym, opracowują i przedkładają 

projekty planów finansowych dochodów i wydatków związanych  

z merytoryczną działalnością komórek do dnia 15 października roku 

poprzedzającego rok budżetowy. 



3) Skarbnik Gminy sporządza zestawienia przedłożonych projektów planów, 

określa poziom zadłużenia w celu przedłożenia do zaopiniowania Wójtowi 

Gminy do dnia 5 listopada  roku poprzedzającego rok budżetowy. 

4) Wójt Gminy Siennica przekazuje Radzie Gminy w Siennicy projekt uchwały 

budżetowej gminy Siennica do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok 

budżetowy. 

5) Wójt Gminy przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie 

projekt uchwały budżetowej, celem zaopiniowania do dnia 15 listopada roku 

poprzedzającego rok budżetowy. 

6) Komisje Rady Gminy w Siennicy, właściwe merytorycznie, opiniują projekt 

budżetu i przekazują opinie i wnioski do Komisji Budżetowej do dnia 30 

listopada roku poprzedzającego roku budżetowy 

7) Komisja Budżetowa opiniuje projekt budżetu i wnioski złożone przez 

właściwe merytorycznie Komisje Rady Gminy i przekazuje opinie i wniosek 

końcowy do Wójta Gminy do dnia 7 grudnia roku poprzedzającego roku 

budżetowy. 

8) Wójt Gminy analizuje wniosek Komisji Budżetowej w sprawie projektu 

budżetu i przekazuje ewentualnej autopoprawki do projektu budżetu wraz ze 

stanowiskiem w przypadku nieuwzględnienia wniosku Komisji Budżetowej 

najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem sesji w sprawie uchwalenia 

budżetu. 

9) Rada Gminy w Siennicy uchwala budżet do dnia 31 grudnia roku 

poprzedzającego rok budżetowy . Porządek obrad sesji budżetowej powinien 

obejmować: 

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualną 

autopoprawką, 

b) odczytanie opinii Komisji Budżetowej, 

c) odczytanie stanowiska Wójta Gminy w Siennicy w przypadku 

nieuwzględnienia wniosku Komisji Budżetowej w projekcie 

budżetu, 

d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie, 

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 

f) głosowanie projektu uchwały budżetowej. 



III. WYMOGI DOTYCZĄCE UZASADNIENIA I MATERIAŁY INFORMACYJNE, 

KTÓRE WÓJT GMINY PRZEDKŁADA RADZIE GMINY WRAZ Z PROJEKTEM 

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ. 

1.Projekt budżetu gminy składa się z projektu uchwały budżetowej oraz z informacji 

opisowej, która stanowi uzasadnienie do projektu uchwały. Informacja opisowa zawiera m.in. 

omówienie głównych założeń do projektu. 

2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków Wójt Gminy opracowuje w pełnej 

szczegółowości klasyfikacji budżetowej. 

3. Projekt budżetu winien zawierać: 

- plan dochodów i wydatków z wyszczególnieniem bieżących i majątkowych, 

- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 

- plan przychodów i rozchodów budżetu, 

- plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 

przypadku utworzenia tego funduszu w danym roku budżetowym, 

- limity wydatków na zadania inwestycyjne w danym roku budżetowym oraz 

wieloletnie programy inwestycyjne obejmujące dwa kolejne lata następujące po roku 

budżetowym, 

- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych i funduszu spójności, 

- dotacje udzielone podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 

publicznych, 

- plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych. 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

Art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wskazuje, że organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmując uchwałę w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej, określa w szczegółowości: 

1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu, 

2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej, 

3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Wójt Gminy Siennica 

przedkłada Radzie Gminy w Siennicy wraz z projektem uchwały budżetowej.  

 

 

 

 


