w sprawie proceduryuchwalaniabudzetuoraz rodzaju i szczegoloworici
material6winformacyjnych towarzyszqcychprojektowi budzetuMiasta i Gminy
Sztum

Na podstawieaft.234 ustawyz dnia 27 sierpnia2009r.o finansachpublicznych
(Dz. IJ. Nr 157, poz.l240, polniejszymi zmianami ), Rada Miejska uchwala,
co nastgpuje:
$1
Ustala siQ procedurq uchwalania budzetu oraz rodzaju I szczeg6lowoSci
rnaterial6winformacyjnych towarzyszqcychprojektowi budzetuMiasta i Gminy
SztumokreSlonqw zalqcznikuNr I do niniejszejuchwaly.

$2
Traci moc uchwala Nr XlVl83l07 Rady Miejskicj w Szturnic / dnia
06 paLdz,iernika2007 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwaly
budzetowej,procedury uchwaleniabudzetuMiasta i Grniny Sztum oraz rodzaju
i sz.czeg6lowo6cimaterial6w inforrnacyjnych towarzyszqcych projektowi
budzetr-r
Miasta i Gminy Szlum.

$3
Wykonanieuchwaly powierzasip BurmistrzowiMiasta i Gminy Sztum.

$4
Uchwalarvchodzi
w zyciez dniempodjqcia.
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Procedury uchwalania budZetu ora,zrodzaju i szczeg6lowoSci
material6w informacyjnych tow arzysz4cychprojektowi bud itetu
Miasta i Gminv Sztum
$1

t. Burmistrzopracowujeprojekt budZetuprzy pomocy kierownik6w referat6w,
samodzielne stanowiska pracy Urzgdu Miasta i Gminy w Sztumie
i kierowrrikowgrninnychjednostekorganizacyjnych.
2 . Burmistrz zobowiqzuje kierownikow referat6w, samodzielne stanowiska
pracy oraz kierownikow jednostek organizacyjnychgminy do sporzqdz,enia
i przedlo2enia wniosk6w budzetowych dotycz4cych sfinansowania ze
Srodk6wbudzetugminy zadahwykonywanychprz,ezte referatyijednostki.
.,
- ) . Kierownicy .iednostekorganrzacyjnych
gminy oraz kierownicy referatow
i samodzielnestanowiska pracy [Jrzqdu Miasta i Gminy przy kalkulacji
materia16wplanistycznych,winni uwzglqdnia6:
1) przewidywanewykonanie budzetuza rok poprzedzajqcyrok budzetowy,
2) wysokosi stawek podatkowych, oplat i cen obowi4zuj4cych w roku
poprzedzaj4cymrok budzetowy oraz ewentualneich zmiany wchodzqce
w 2yciez dniem I styczniaroku budzetowego,
3) prz,ewidywane zatrudnienie na koniec roku poprzedzaj4cegorok
budzetowy,
4) wysokoSc wynagrodzeri obowi4zuj4cych w roku poprzedzaj4cymrok
budzetowy,
5) zamierzeniawynikaj4ce ze strategii rozwoju Miasta i Gminy Sztum i
wieloletniegoprogramuinwestycyjnego
4 . Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, kierownicy referat6w
i samodzielne stanowiska pracy przekazujq opracowane materialy
planistyczne wraz z opisowym uzasadnieniem Skarbnikowi Gminy
w terminie do dnia 15 pa1dziernikaroku poprzedzajqcego
rok budzetowy.

$2

t. Radni i komisje stale Rady Gminy mogq zglaszacdo Burmistrza wnioski do
projektu budzetu w terminie do 30 wrzeSnia roku poprzedzajqcegorok
budzetowy.
2 . Wnioskodawcy zobowiqzani sq okre5li6 we wniosku zakladane cele
i planowane efekty.

$3
SkarbnikGminy, w oparciu o przedlozonemateriatyi wnioski planistyczne,a
takhe prognozowane kwoty dochod6w wlasnych gminy oraz wstQpnekwoty
dotacji celowych i subwencji ogolnej opracowujetabelaryczny projekt budZetu
wraz z uzasadnieniem i w terminie do dnia 30 paldziemlka roku
p oprzedzaj4cego rok budzetowy pr zekazujeB urm i strzow i .
$4

t. Burmistrz dokonuje analizy i ewentualnej korekty material6w, o kt6rych
mowa w $ 3, przedto2onych przez Skarbnika Gminy \ zalwierdza jako
projekt uchwaly budzetowej.
2 . Projektuchwaly budzetowejgminy w zakresieokreSlonymw art.235,236 i
237 ustawy o finansachpublicznychwraz z projektemuchwily * sprawie
wieloletniej prognozy frnansowej,Burmistrz przekazujew terminie do dnia
15 listopadaroku poprzedzaj4cego
rok budZetowy:
1) RadzieMiejskie,
2) Regionalnejlzbie Obrachunkowejw Gdarisku.

$s
Projekt uchwaly budzetowej,o ktorym mowa w $ 4, atakle zalqcznrkido niego,
winny spelnia6 wymogi okreSlone w art. 212 i
214 ustawy z dnia
27 sierpnia2009r. o finansachpublicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ).
Do projektu uchwaty budZetowejnale?ysporzqdzicuzasadnienie.
$6
l . Radni na posiedzeniach poszezeg6lnychkomisji Rady analizujq projekt

budzetu i dokonujq oceny, a wnioski sformulowanena piSmie przekazujq
komisji wla6ciwej do spraw budzetuw terminie do dnia 05 grudnia roku
poprzedzaj4cego rok budzetowy.
2 . Radny proponuj4cwprowadzenienowego wydatku lub zwigkszeniewydatku
przewidzianegow projekcie budzetu,zobowiqzanyjest wskazac 2rodlojego
sfinansowanLa.
a
J.
Komisja wlaSciwa do spraw budzetu, po zapoznaniu siE z opiniami i
wnioskami radnych, przedstawia Burmistrzowi swoj4 opiniq na temat

4.
5.

6.

7.
8.

projektu budzetugminy w terminie do dnia 10 grudnia roku poprzedzajqcego
rok budzetowy.
Burmistrz mo2e na podstawie opinii kornisji wla6ciwej do spraw budzetu
dokonadautopoprawekw projekciebudzetu.
Przewodniczqcy Rady Gminy zwoluje sesjg budzetow4 w terminie
umozliwiaj4cym uchwaleniebudzetugminy do korica roku poprzedzajqcego
rok bud2etowy, a w szczeg6lnieuzasadnionychprzypadkach - nie p6zniej
nr2 do dnia 3 | styczniaroku budzetowego.
PorzEdeksesjibudzetowejpowinien zawieracw szczeg6lnoSci:
1) odczytanieprojektu uchwalybudzetowej,
2) odczytanieopinii Regionalnej lzby Obrachunkowej w sprawie projektu
uchwaly budzetowej,
3) przedstawienie
opinii i wnioskowkomisji Rady Miejskiej,
4) dyskusja nad projektem uchwaly budzetowej,w tym nad wniesionymi
propozycjami zmian i autopoprawek,
5) glosowanienad projektemuchwalybudzetowej.
Do czasu uchwalenia budzetu, podstawg gospodarki finansowej stanowi
projekt uchwaly budzetowej, przekazanyRadzieGminy.
W przypadku nie uchwalenia przed rozpoczqciem roku budzetowego
uchwaly budzetowej,terminy okre6lonew ustgpachpoprzedzaj4cychulegaj4
przesuniEciu w spos6b umozliwiajqcy uchwalenie uchwaly budzetowej
do 31 styczniaroku budzetowego.

UZASADNIENIE:
Zgodnie z art. 234 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
uchwala organu stanowiqcegoj.s.t okreSlatryb pracy nad projektem uchwaty
budzetowej.

