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Projekt

z dnia  21 września 2010 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2010 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Mszczonów 

Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuję: 

§ 1. Ustala się, że projekt budżetu gminy Mszczonów sporządzą się w szczegółowości określonej przepisami 
ustawy o finansach publicznych. 

§ 2. Ustala się terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Mszczonów 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Ustala się wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej 
gminy Mszczonów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/115/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 października 2007r 
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budżetu oraz Uchwała Nr XXV/264/08Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 
października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
MIEJSKIEJ 

Łukasz Koperski
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Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku przepisów nowej ustawy o finansach publicznych 
z dnia 27 sierpnia 2009r opracowany został projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej gminy Mszczonów. Zgodnie z zapisami w ww. uchwale ustala się szczegółowość projektu uchwały 
budżetowej gminy zgodnie z postanowieniami nowej ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi dochody 
budżetu prezentowane będą w układzie źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, natomiast wydatki budżetu 
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Ponadto zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach 
publicznych w projekcie uchwały określone zostały wymogi dotyczące uzasadnienia do projektu uchwały 
budżetowej gminy, materiały informacyjne oraz terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały 
budżetowej. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 1 stycznia 2001 r.

Załącznik Nr 1

Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 1 stycznia 2001 r.

Załącznik Nr 2

Zalacznik2.doc


Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr ………


Rady Miejskiej w Mszczonowie                                                                                 z dnia 5 października 2010 roku. w sprawie trybu prac nad projektem   uchwały budżetowej gminy Mszczonów

Terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej                          gminy Mszczonów

1. Burmistrz Mszczonowa sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi:


     a) Radzie Miejskiej w Mszczonowie,


     b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania


         - w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.


2. Przewodniczący Rady Miejskiej przesyła w terminie 7 dni od terminu określonego w pkt 1 projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Komisjom  Rady Miejskiej – celem zaopiniowania.


3. Komisje Rady Miejskiej w terminie 21 dni od terminu określonego w pkt 2 odbywają posiedzenia, na których zgłaszają wnioski oraz formułują w formie pisemnej opinie o projekcie uchwały budżetowej.


4. Wnioski i opinie Komisji  Rady Miejskiej przedstawiane są Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego. Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego formułuje w formie pisemnej zbiorczą opinię o projekcie uchwały budżetowej i przedkłada Burmistrzowi Mszczonowa wraz z wnioskami nie później niż na 3 dni robocze przed sesją Rady Miejskiej. 


5. W posiedzeniu Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego, na którym opiniowany jest projekt uchwały budżetowej, uczestniczą przewodniczący wszystkich komisji stałych lub ich zastępcy.


6. Burmistrz Mszczonowa wyraża na piśmie i przedkłada na sesji Rady Miejskiej stanowisko w sprawie zgłoszonych do projektu uchwały budżetowej wniosków, zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Budżetu i Mienia Komunalnego.


7. Przy sporządzaniu porządku obrad sesji Rady Miejskiej, na której rozpatrywany będzie projekt uchwały budżetowej, należy uwzględnić następujące punkty:


a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,


b) odczytanie wniosków Komisji Rady Miejskiej ,


c) odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej ,


d) odczytanie zbiorczej opinii Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego,


e) odczytanie stanowiska Burmistrza Mszczonowa w sprawie zgłoszonych do projektu uchwały budżetowej wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Budżetu i Mienia Komunalnego.

8. Rada Miejska rozpatruje projekt uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi autopoprawkami i uchwala go na sesji, która powinna być zwołana przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.






Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ………


Rady Miejskiej w Mszczonowie


z dnia 5 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem


uchwały budżetowej gminy Mszczonów

Wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej gminy Mszczonów  


1. Wymogi dotyczące uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej gminy:


1) omówienie planowanych przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego

2) omówienie planowanych rozchodów, związanych ze spłatami rat kredytowych ( pożyczek)

3) omówienie planowanych dochodów gminy, według źródeł z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,


4) omówienie planowanych wydatków gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, a w tym:


· wydatków na zadania własne o charakterze obligatoryjnym,


· wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,


· wydatków na cele inwestycyjne,


· wydatków związanych z udzielonymi przez Gminę poręczeniami,


· dotacji dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem gminy,


· wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego


5) omówienie zadań inwestycyjnych, ze wskazaniem w szczególności:


· nazw inwestycji,


· źródeł finansowania, w tym zaangażowania środków budżetu gminy.


2. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej gminy:


1) projekty planów działalności samorządowych instytucji kultury w układzie przychodów i kosztów,


2) omówienie zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury.


3) informacje o źródłach przychodów oraz kosztach zakładu budżetowego, a także stanie  środków obrotowych, ujętą w kontekście planowanych wpłat zakładu budżetowego do budżetu oraz przyznanych dla nich dotacji.






