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w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budZetowej, procedury
uchwalania bud2etu Miasta i Gminy Sztum oraz rodzaju i szczegSlowo6ci
material6w informacyjnych towarzysz4cych projektowi bud2etu Miasta
i Gminy Sztum
Na podstawiearl. 53 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym(ttr.Dz.IJ. z 2001r.nr 142 poz. 1591zpoiniejszymi zmianami.)
RadaMiejskaw Sztumieuchwala, co nastqpuje:
$ 1
Ustalasig tryb pracy nad projektemuchwalybudzetowej,procedurguchwalania
budzetu oraz

rodzaje

i

szczegotowoS6 material6w

towarzysz4cych projektowi budzetu Miasta i

informacyjnych

Gminy Sztum okre5lon4

w zalqcznikunr 1 do niniejszejuchwaly.
$2
Traci moc uchwalanr XXV/I 9812000RadyMiejskiej w Sztumie z dnia
26 sierpnia2000 r. w sprawieproceduryuchwalaniabud2etuMiasta i Gminy
Sztum,

oraz

rodzaju i

szczeg6loworici materiat6w informacyjnych

towarzyszEcychprojektowi budzetu.

$3
Wykonanie
uchwatypowierzasiqBurmistrzowi
Miastai Gminy Sztum.
$4
lJchwalawchodziw 2yciez dniempodjqcia.
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TRYB PRACY NAD PROJEKTEM UCHWAI,Y BUDZETOWEJ,
PROCEDURAUCHWALANIA BUDZETU MIASTA I GMINY SZTUM
ORAZ RODZAJE I SZCZEGOI,OWOSCMATERTAI-OW
TNFORMACYJNYCHTOWARZYSZ.{CYCH PROJEKTOWT
BUDZETU

$ 1
BurmistrzMiastai Gminy Sztumopracowuje zalo2eniado projektubudzetudo
15 wrzeSniaroku poprzedzajqcego
rok budzetowybiorqcpod uwagEmiEdzy
innymi:
I . przewidywanewykonanie bud2etuza rok poprzedzajqcyrok budzetowy,,
2. prognozowanySrednioroczny
wskaZnikcentowar6w i ustug
konsumpcyjnych,
3 . prognozowanySrednioro
czny wskaZnik wzrostu przeciqtnegowynagrodzenia
w gospodarce
narodowej,
4. zarnierzeniawynikajqceze strategiirozwoju Miasta i Gminy Sztum
i wieloletnichprogram6winwestycyjnych,
5. przewidywany stan zatrudnieniai wynagrodzehw UrzEdzieMiasta i Gminy
i w jednostkach organizacyjnychgminy.
$ 2
Dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacvjnychgminy oraz kierownicy
referat6w Urzqdu Miasta i Gminy opracowuj4 i przedkladaj4Skarbnikowi
Miasta i Gminy w terminie do 10 paldziernika roku poprzedzajqcego
rok
budzetowy plany rzeczowe zadah realizowane ze Srodkow budzetowych
oraz projekty plan6w finansowych w ukladzie klasyfikacji bud2etowej
( czqSciq
wrazz objaSnieniami
opisow{.

$3
Projekty plan6w finansowych, o ktorych mowa w
sqw oparciuo zalo2eniaoktorychmowa w $ 1.

$ 2, opracowane

Skarbnik Miasta i Gminy, w oparciu o przedlolone materialy i wnioski, a tak2e
prognozowane
kwoty dochod6wwlasnychMiastai Gminy, dotacjicelowychna
realizacjq zadah wtasnych oraz zadah z zakresu administracji rz4dowej
i subwencji ogolnej z budzetu paristwa opracowuje zbiorcze zestawienie
dochodowi wydatkow do projektu budzetu.
$ 5
l . Bunnistrz Miasta i Gminy Sztum,na podstawiematerialowopracowanych

przez Skarbnika Miasta i Gminy Sztum, przygotowuje projekt budzetu
w formie projektu uchwaly budzetowej, uwzglqdniaj4cy zasady ustawy
z dnia 30 czerwca2005 roku o finansachpublicznych( Dz. U. nr 249 poz.
2104z polniejszymi zmianami).
2 . Projekt uchwaty budzetowej wraz z obja6nieniamioraz prognoze lqcznej
kwoty dlugu na koniec roku budzetowegoi lata nastgpne,wynikaj4cej
z planowanychi zacirynigtych zobowiqzanoraz informacjg o staniemienia
komunalnego Burmistrz Miasta i Gminy przedkladaRadzie Miejskiej
w Sztumiedo 15 listopadaroku poprzedzajEcego
rok budzetowy.
a
J .
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum przesylaRegionalnejIzbie Obrachunkowej
projekt uchwaly budzetowej wraz z obja5nieniamioraz prognoze lqcznej
kwoty dlugu na koniec roku budzetowego i lata nastEpne,wynikajqcej
z planowanychi zaciryniEtychzobowiqzahoraz informacjp o staniemienia
komunalnegodo dnia 15 listopadaroku poprzedzajqcego
rok budzetowy
celemzaopiniowania.
4 . Przygotowanieprojektu uchwaly bud2etowejwraz z objaSnieniami,a takhe
inicjatywa w sprawie zmian tej uchwaly, nale2qdo wyt4cznej kompetencji
BurmistrzaMiastai Gminy.
5 . Projekt uchwaly budzetowej podlega publikacji na stronie internetowej
gminy do dnia 17 listopadaroku poprzedzajEcego
rok budzetowy.
$ 6
l. Stale komisje Rady w terminie do 01 grudnia kazdego roku odbywaj4
posiedzenia,na ktorych formulowane se na pi5mie opinie o projekcie
budzetu.

2. Bez zgodyBurmistrzaMiasta Gminy RadaMiejska nie moze wprowadzrc
w projekcie budzetu Miasta Gminy zmian powodujqcychzwiqkszenie
wydatkow nieznajduj4cych pokrycia w planowanych dochodach lub
zwiqkszenie dochod6w bez jednoczesnegoustanowienia lrodel tych
dochod6w.
3. Bez zgody Burmistrza Rada Miejska nie mo2e wprowadzii
w projekcie uchwaly budzetowej zmian powodujqcych zmniejszenie
dochod6w lub zwigkszeniewydatkow i jednoczeSniezwigkszeniedeficytu
budzetugminy.
4. Opinie poszczegolnychkomisji s4 podstawq do sformulowaniado dnia
07 grudnia ka2degoroku przez Komisjq Finans6wPublicznychi Rozwoju
opinii o projekciebudzetu.
5. W posiedzeniuKomisji Finansow Publicznych i Rozwoju, na ktorym
opiniowanyjest projekt budzetu,uczestniczqprzewodniczqcypozostalych
komisji lub ich zastEpcyz glosemdoradczym.

s/
Do 08 grudnia ka2dego roku Komisja Finans6w Publicznych i Rozwoju
przekazujeBurmistrzowi Miasta i Gminy opiniq dolyczqcqprojektu budZetu
z uwzglqdnieniem
opinii, o kt6rychmowa w $ 6 pkt. 4 niniejszejprocedury.
$ B
l . BurmistrzMiasta i Gminy po zapoznaniusiq z opiniami, o ktorych mowa

w $ 7 wnosi w terminie 14 dni poprawki do projektu budzetui przedklada
do dnia 22 grudnia kaZdego roku poprawiony projekt budzetu wraz
zmaterialamina sesjePrzewodnicz4cemu
Rady.
2 . Uchwalq budzetow4 Rada Miejska uchwala przed rozpoczqciemroku
budzetowego,a w szczegolnieuzasadnionychprzypadkach- nie pozniej
niz do 31 marcaroku budzetoweso.

$e
Przy sporzqdzaniuprojektu porzqdku obrad sesji Rady Miejskiej, na kt6rej
rozpatrywanybEdzieprojekt budzetu,powinny by6 uwzglpdnionenastEpujqce
punkty:
1) przedstawienieprojektu uchwaly budzetowejwraz z uzasadnieniem,
2) odczytanieopinii RegionalnejIzby Obrachunkowejw Gdariskuo projekcie
uchwaly budzetowej oraz prognozie lqcznej kwoty dtugu na koniec roku
budzetowegoi lata nastEpne,wynikaj4cej z planowanych i zaciryniqtych
zobowiazah.

3 ) odczytanie opinii

stalych przez j.j przewodniczqcychlub osoby

wyznaczone)
4) dyskusja,
5 ) gtosowanienad projektemuchwalybudzetowej.
$10
1. Projektuchwalybudzetowejobejmuje:
1) Prognozowanedochodybudzetuwedlug 2rodeloraz z podziatemna dziat,
rozdzial klasyfikacji budzetowej w podziale na dochody; bielqce
i maj4tkowe,
2) Wydatki bud2etuw podziale na dzial i rozdzial klasyfikacji budzetowej
z wyodrqbnieniem:
a) wydatk6w bie2qcych,w tym w szczeg6lno6ci:
wynagrodzeni pochodnychod wynagrodzeri,
dotacji,
wydatkowna obslugqdtugujednostkisamorz4duterytorialnego,
wydatk6w przypadaj4cychdo splatyw danymroku bud2etowym,
zgodniez zawarlqumow%z tytulu udzielonych porqczerii gwarancji,
g) wydatkow majEtkowych,
3)Zrodla pokrycia deficytu lub przeznaczenia
nadwyzki budzetugminy,
)Przychodyi rozchodybudzetugminy,
5) Wydatki zwiqzane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi,
wydatkowna finansowanieposzczegolnych
program6w;
z wyodrEbnieniem
6) Wydatki na programy i projekty realizowane ze Srodkow pochodz4cych
z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cychzwrotowi Srodkow
z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz ze 2rodet zagranicznych
niepodlegaj4cychzwrotowi innych ni2 z budzetu Unii Europejskiej
i z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumieniao Wolnym Handlu (EFTA) w czqSci zwiqzanejz realizacjq
zadangminy,
7) Plany przychod6w i wydatk6w zakladow budzetowych, gospodarstw
pomocniczychjednostek budzetowych i dochodow wlasnych jednostek
budzetowych,,
8) Planprzychod6wi wydatkowgminnegofunduszucelowego,
9) Limit zobowiqzah z tytulu zaci4gniqtych kredyt6w i po2yczek oraz
o kt6rych mowa w art. 82 ust.l
emitowanych papier6w warloSciov\rych
ustawyo finansachpublicznych,
10)Upowa2nieniedla BurmistrzaMiasta i Gminy do zaciaganiazobowiqzan:
na finansowaniewydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne,na
programy i projekty realizowane ze 6rodk6w Unii Europejskiej
i niepodlegajqcychzwrotowi Srodkow z pomocy udzielonej przez

pafistwaczlonkowskieEuropejskiego;Porozumieniao Wolnym Handlu
(E,FTA),oraz zadaniawynikajqcez kontraktow wojewodzkich ;
z tytulu um6w, ktorych realizacjaw roku nastqpnymjest niezbqdnadla
zapewnieniaci4gloScidzialaniajednostki i termin zaptatyuplywa w roku
nastqpnym,
ll) Zakresi kwoty dotacji przedmiotowych,
12) Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie koszt6w realizacji
inwestycji przez zakladbudzetowy,
13) Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjqzadan z zakresuadministracji
rz4doweji innychzadahzleconychjednostce,
t4) Dotacje inne niz wymienione w pkt I I i 12, przekazywanena podstawie
odrqbnychprzepisow,zwiqzanez realizacjqzadahgminy,
l s ) Dochody i wydatki zwiqzanez realizacjq zadanwsp6lnych realizowanych
w drodze um6w lub porozumieri migdzy jednostkami samorz4du
terytorialnego,
16) Dochodyz tytulu wydawaniazezwolerina sprzedaLnapoj6walkoholowych
i wydatki na realizacjq zadah okrerilonychw programach profilaktyki
i r ozwiqzywani a probIem6w alkoholowych i przeci w dzialanianarkomani i.
2. Projekt uchwaly budzetowejmoZetabe zawierac:
I ) upowaznieniedla zarzqdujednostki samorz4duterytorialnegodo zaciryania
kredyt6w i po2yczek oraz emisji papierow warloSciowych na pokrycie
wystqpuj4cegow ciqgu roku budzetowegodeficytu budzetu jednostki
samorzEdu
terytorialnego,
2) upowaznienie dla zaruqdu jednostki samorz4du terytorialnego
do dokonywaniazmianw budzecie,w zakresieokreSlonymw art. 188 ust.2
ustawy o finansachpublicznych.
3. Projektuchwalybudzetowejmo2eokreSla6:
I ) wydatkijednostekpomocniczychgminy,
2) uprawnieniajednostki pomocniczejdo prowadzeniagospodarkifinansowej
w ramachbudzetugminy.
$ll
Do projektu uchwaly budzetowejBurmistrz Miasta i Gminy dolqcza:
1) obja6nieniado projektubudzetu,
2) informacjgo staniemieniakomunalnegowedlug stanuna dzieh30 wrze6nia,
3) prognozqlqcznej kwoty dlugu na koniec roku budzetowegoi lata nastqpne,
wynikaj4cejz planowanychi zaciryniEtychzobowiqzah.

do projektubudzetuobejmuj4:
ObjaSnienia
1) szczeg6loweomowienie dochodowz poszczeg6lnych2rodel,ze wskazaniem
sposobulub podstawich obliczania,
poszczeg6lnych
2) szczegolowe
uzasadnienie
rodzajowwydatk6w,a w tym:
a) wydatk6w na zadaniawlasneo charakterzeobligatoryjnym,
b) wydatk6w na zadaniaz zakresuadministracji rz4dowej,
c) wydatkowna cele inwestycyjne,
d) dotacji.
3) omowienie przychodow zwiqzanychz pokryciem niedoborubudzetowego
oraz tozchodowzwiqzanychze splatamirat kredytowych(po2yczek),
4) omowieniezadahinwestycyjnych,zewskazaniemw szczeg6lno6ci:
a) nazry inwestycji,
b) roku rozpoczqciaizakonczenia,
c) planowanekoszty zadania,
d) nakladydo poniesieniaw roku budzetowym.
$ 13
Informacjao staniemieniakomunalnegoobejmuje:
gminiepraw wlasnoSci,
1) danedotyczqceprzysluguj4cych
2) dane dotyczqce innych ni2 wlasnoSd praw majqtkowych, w tym
w szczeg6lnoSci o ograniczonych prawach rzeczovrrych,uzytkowaniu
wieczystym, wierzytelno6ciach, udzialach w
sp6lkach, akcjach
orazo posiadaniu,
3) dane o zmianachw stanie mienia komunalnego,w zakresieokreSlonym
w pkt. 1 i2, od dnia zlo2eniapoprzedniejinformacji,
4) dane o prognozowanychdochodachuzyskanychz tytutu wykonywania praw
wlasnoScii innychpraw majqtkowychorazz wykonywaniaposiadania,
5) inne dane i informacje o zdarzeniachmaj4cych wplyw na stan mienia
komunalneso.
$14
l . W terminie 7 dni od dnia przekazaniaprojektu uchwaly budzetowejRadzie

Miejskiej, Burmistrz Miasta i Gminy przekazujepodlegtym jednostkom
organizacyjnym informacje wynikaj4ce z projektu uchwaly budzetowej
do opracowaniaprojekt6wplan6wfinansowychtych jednostek.
2 . Kierownicy jednostek organizacyjnych opracowujq projekty plan6w
finansowychoraz projekty plan6w finansowychzadahrzqdowychzleconych
ustawami nie pozniej niZ do dnia 22 grudnia i przekazuj4Burmistrzowi
Miastai Gminy.

$ls
Do czasu uchwaleniauchwaly budzetowej,jednak nie pozniej niz do dnia
31 marca roku budzetowegopostawq gospodarki finansowej jest projekt
uchwalybudzetowejprzedstawionyRadzieMiejskiej.
$16
l. W tenninie21 dni od uchwaleniabud2etuBurmistrzMiastai Gminy:
1) opracowuje uktad wykonawczy bud2etu w podziale na dzraly, rozdzialy
i paragrafyklasyfikacjibudzetowej,
2) przekazuje podleglym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach
dochod6w i wydatkow tych jednostek oraz o wysoko6ci dotacji i wplat
do budzetu,
3) opracowuje plan finansowy zadah z za\<resuadministracji rzqdowej oraz
innych zadah zleconych gminie odrqbnymi ustawami, przyjmuj4c jako
podstawqdla tego planu kwoty dotacji przyznanychna ten cel w danym
roku budzetowymoraz wielkoSi dochod6wzwiqzanychz realizacj4tych
zadan,kt6re podlegaj4przekazaniudo budzetuparistwa.

