
UCHWAŁA Nr  271/2010 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 31 sierpnia 2010r. 

 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej 

 

Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 
2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Przygotowanie projektu uchwały budŜetowej naleŜy do wyłącznej kompetencji   
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. 

        2. Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie w terminie do dnia 15 września roku 
poprzedzającego rok budŜetowy określi wzory, zakres i szczegółowość materiałów 
planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budŜetu gminy. 

§ 2. 1. Komisje  Rady Miejskiej, Rady Sołeckie oraz organizacje pozarządowe mogą składać 
do Burmistrza  Gminy i Miasta Jastrowie wnioski do projektu budŜetu w terminie do dnia 30 
września roku poprzedzającego rok budŜetowy.  

2. Kierownicy jednostek budŜetowych, zakładu budŜetowego, instytucji kultury, 
kierownicy referatów Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu składają materiały planistyczne 
wraz z opisowym uzasadnieniem Skarbnikowi gminy w terminie nie później niŜ do dnia 10 
października roku poprzedzającego rok budŜetowy.  

§ 3. 1. Skarbnik gminy, w oparciu o przedłoŜone materiały planistyczne i wnioski,  
a takŜe prognozowane kwoty dochodów własnych, dotacji celowych i subwencji z budŜetu 
państwa opracowuje zestawienia tabelaryczne dochodów i wydatków. 

2. Projektowane dochody budŜetu gminy wyszczególnia się w układzie działów, 
rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budŜetowej, w podziale na: dochody bieŜące i dochody 
majątkowe. 

3. Wydatki budŜetu gminy wyszczególnia się w układzie działów, rozdziałów i paragrafów 
klasyfikacji budŜetowej z wyodrębnieniem: wydatków bieŜących i wydatków majątkowych.  

§ 4. 1. Burmistrz Gminy i Miasta, na podstawie materiałów opracowanych przez Skarbnika 
gminy przygotowuje projekt uchwały budŜetowej. 

2. Projekt uchwały budŜetowej zawiera kwoty i postanowienia określone w art.212, 
214, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

3. Do projektu uchwały budŜetowej dołącza się: 



1) zestawienia tabelaryczne, o których mowa w § 3 ust.1-3 , 

2) uzasadnienie planowanych wielkości. 

§ 5. Uzasadnienie do projektu uchwały budŜetowej obejmuje w szczególności: 
1. w zakresie dochodów – omówienie poszczególnych źródeł dochodów według działów 

klasyfikacji budŜetowej, w podziale na dochody bieŜące i majątkowe, 
2. w zakresie wydatków – omówienie poszczególnych rodzajów wydatków z 

wyodrębnieniem: 
a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych, 
b) dotacji udzielanych z budŜetu, 
c) wydatków na obsługę długu, 
d) wydatków na inwestycje. 

3. omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu budŜetu oraz rozchodów 
związanych ze spłatami zaciągniętych długoterminowych kredytów.  

§ 6. Projekt uchwały budŜetowej wraz z załącznikami, o których mowa w § 4 ust. 3 Burmistrz 
Gminy i Miasta Jastrowie przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budŜetowy. 
 
§ 7. 1. Przewodniczący Rady Miejskiej przekazuje projekt budŜetu  wraz z materiałami 
informacyjnymi do zaopiniowania stałym Komisjom Rady. 
 
2. Projekt budŜetu analizują komisje Rady Miejskiej na posiedzeniach  i dokonują jego oceny 
formułując wnioski „wniosek dotyczący projektu budŜetu”. W przypadku zgłoszenia 
propozycji wprowadzenia nowego wydatku lub zwiększenia wydatku zapisanego w projekcie 
uchwały budŜetowej, Komisja zobowiązana jest do  wskazania  źródła  jego sfinansowania. 
 
3. Opinie poszczególnych komisji są podstawą do sformułowania ostatecznej opinii o 
projekcie budŜetu przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, BudŜetu oraz Integracji 
Europejskiej. 
 
4. Opinia Komisji  Rozwoju Gospodarczego, BudŜetu oraz Integracji Europejskiej 
przekazywana jest Burmistrzowi Gminy i Miasta, który po zapoznaniu się z jej treścią 
przygotowuje swoje stanowisko w stosunku do uwag, zastrzeŜeń i wniosków oraz pisemną 
propozycję poprawek do projektu budŜetu,  w formie autopoprawki. 

§ 8. 1. Uchwałę budŜetową Rada Miejska uchwala przed rozpoczęciem roku budŜetowego, 
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niŜ do dnia 31 stycznia roku 
budŜetowego. 

2. Do czasu uchwalenia budŜetu, jednak nie później niŜ do dnia 31 stycznia roku 
budŜetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budŜetowej 
przedstawiony Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  w terminie do dnia 15 
listopada roku poprzedzającego rok budŜetowy.  

§ 9. Traci moc uchwała Nr 58/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu  z dnia 11 września 2007 r. w 
sprawie procedury uchwalania budŜetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu 



 § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 

§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

do  Uchwały Nr 271/2010 

z dnia 31 sierpnia 2010r. 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej 

W związku z wejściem w Ŝycie przepisów nowej ustawy o finansach publicznych  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zachodzi 
konieczność opracowania nowego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu prac nad 
projektem uchwały budŜetowej Gminy i Miasta Jastrowie w celu dostosowania do 
obowiązujących przepisów. 

 


