
UCHWAŁA  NR II /8/2006
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia  4 grudnia 2006 roku

w  sprawie  procedury  uchwalania  budżetu  gminy  oraz  rodzaju  i  szczegółowości 
materiałów informacyjnych dotyczących opracowania projektu budżetu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami Rada Miejska w Książu Wlkp. 
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwała  niniejsza  określa  procedurę  uchwalania  budżetu  gminy  Książ  Wlkp. oraz 
rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych dotyczących opracowania budżetu.
       2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

  1)  ustawie  o  finansach  publicznych  -  należy  przez  to  rozumieć  ustawę  z  dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),

     2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Książa Wlkp.,
     3) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Książu Wlkp.,
     4) Skarbniku -należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy.

§ 2. 1. W celu opracowania projektu budżetu Burmistrz w terminie do 30 września  wydaje 
zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy.
    2.  Materiały,  o  których mowa w ust.  1  przedkładane są Burmistrzowi w terminie do

15 października roku  poprzedzającego rok budżetowy poprzez:
a) Dyrektorów i Kierowników podległych jednostek organizacyjnych, którzy opracowują 

propozycje dochodów i wydatków związanych z realizacją swych zadań statutowych 
wraz z objaśnieniami do planowanych dochodów i wydatków oraz kalkulacją kosztów 
utrzymania zarządzanych obiektów,

b) Pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. prowadzących sprawy związane z 
realizacją  zadań  gospodarczych,  którzy  składają  założenia  dochodów  i  wydatków 
związanych z realizacją tych zadań,

§ 3. Zarządzanie, o którym mowa w § 1 zawierać powinno między innymi:
1) prognozowany wskaźnik inflacji na rok planowany,
2) planowany wzrost wynagrodzeń.

§  4. Skarbnik  w  oparciu  o  przedłożone  przez  Burmistrza  materiały  i  wnioski  oraz 
skalkulowane  dochody  własne,  planowane  subwencje,  udziały  w  podatkach,  planowane 
dotacje na zadania zlecone i własne oraz inne zawarte umowy i porozumienia, opracowuje 
zestawienia dochodów i wydatków do projektu budżetu.

§ 5. Burmistrz przygotowuje na podstawie materiałów opracowanych przez Skarbnika projekt 
budżetu  w  pełnej  szczegółowości  klasyfikacji  budżetowej  według  działów,  rozdziałów
i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 6. Burmistrz opracowuje informację o stanie mienia komunalnego zawierającą dane zawarte
w art. 180 ustawy o finansach publicznych.



§  7.  1.  Projekt  uchwały  budżetowej  wraz  z  objaśnieniami  do  planowanych  dochodów
i wydatków oraz prognozę łącznej kwoty długu i informacją o stanie mienia komunalnego, 
Burmistrz  przedkłada  regionalnej  izbie  obrachunkowej  celem  zaopiniowania  i  Radzie 
Miejskiej w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
          2. Projekt uchwały budżetowej:

1) powinien zawierać ustalenia dotyczące budżetu Gminy według zakresu określonego
w art. 184 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych,

2) może zawierać ustalenia dotyczące budżetu Gminy według zakresu określonego w art. 
184 ust. 2, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

          3. Objaśnienia do projektu budżetu zawierają:
1) omówienie dochodów z poszczególnych źródeł,
2) uzasadnienie  poszczególnych  rodzajów  wydatków  według  działów  i  rozdziałów

klasyfikacji budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem:
a) wydatków na finansowanie obowiązkowych zadań własnych,
b) wydatków na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji 

rządowej  oraz  wydatków  realizowanych  na  podstawie  porozumień  między 
jednostkami samorządu terytorialnego,

c) dotacji dla podmiotów realizujących zadania gminy,
d) wydatków majątkowych, w tym wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne,
e) wydatków majątkowych realizowanych w ramach WPI.

§ 8. 1. Przewodniczący Rady kieruje niezwłocznie projekt uchwały budżetowej do wszystkich 
stałych Komisji Rady celem zaopiniowania.

2.  Komisje  Rady  Miejskiej  w terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  projektu  uchwały 
budżetowej odbywają posiedzenia,  na których formułują na piśmie opinie o projekcie 
budżetu.
3. Opinie Komisji Rady Miejskiej w ciągu 7 dni  przedkładane są Przewodniczącemu 
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
4. Przewodniczący Rady Miejskiej w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii Komisji 
przekazuje zbiorcze ich zestawienie Burmistrzowi.
5. Burmistrz po zapoznaniu się z opiniami przedłożonymi przez Przewodniczącego Rady 
Miejskiej przekazuje wnioski w formie autopoprawek do projektu budżetu pod obrady 
Rady Miejskiej na sesji, na której uchwalany jest budżet.

§ 9. Projekt uchwały budżetowej przygotowuje się według zasad określonych w art. 184 
ustawy o finansach publicznych.

§  10.  Przy  sporządzaniu  projektu  porządku  obrad  sesji  Rady  Miejskiej,  na  której  będzie 
rozpatrywany projekt budżetu uwzględnia się następujące punkty:

1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
3. odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej,
4. wyrażenie  stanowiska  przez  Burmistrza  w  sprawie  opinii  Regionalnej  Izby 

Obrachunkowej i opinii stałych Komisji Rady Miejskiej,
5. dyskusja  nad  wniesionymi  propozycjami  zmian,  w tym autopoprawek do  projektu 

budżetu i ich przegłosowanie,
6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.



§ 11. Do zmian budżetu dokonywanych w trakcie roku budżetowego stosuje się odpowiednie 
przepisy niniejszej uchwały.

§ 12. Traci moc uchwała Nr IX/84/99 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 września 
1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                  Przewodniczący
                                                                          Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
                                                                                /-/ Paweł Walkowiak


