Projekt
z dnia 25 października 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXVII/ /2013
RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LII/376/2010 Rady Gminy Miedźna z dnia 07 września 2010r. w sprawie
określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 08marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.
594 z późn. zm.) i art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.
885 z późn. zm.)
Rada Gminy Miedźna
uchwala
§ 1. w uchwale nr LII/376/2010 Rady Gminy Miedźna z dnia 07 września 2010r. w sprawie określenia trybu
prac
nad
projektem
budżetu,
wprowadza
się
następujące
zmiany:
I. Skreśla
„§ 4.

się

dotychczasową

treść

§ 4 uchwały,

nadając

jej

nowe,

następujące

brzmienie:

1. Przedłożony Radzie Gminy projekt budżetu wraz z uzasadnieniem Przewodniczący Rady Gminy przesyła
w terminie
3 dni
do
zaopiniowania
komisjom
Rady
Gminy.
2. Do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy komisje Rady Gminy odbywają posiedzenia na
których opiniują projekt uchwały budżetowej oraz przekazują opinie o projekcie Wójtowi Gminy oraz komisji ds.
budżetu.
3. Wójt Gminy, po zapoznaniu się z opiniami wszystkich komisji Rady Gminy dokonuje ewentualnych zmian
w projekcie uchwały budżetowej sporządzając autopoprawki do projektu uchwały budżetowej, bądź udziela
wyjaśnień komisjom Rady Gminy o powodach nie uwzględnienia ich opinii w całości lub w części.
4. Komisja Rady Gminy ds. budżetu po analizie opinii pozostałych Komisji Rady Gminy i dokonaniu
ewentualnych autopoprawek przedłożonych przez Wójta Gminy sporządza ostateczną opinię o projekcie uchwały
budżetowej i przekazuje ją Wójtowi Gminy, który sporządza ostateczny projekt uchwały budżetowej.
5. Do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do dnia
31 stycznia roku budżetowego (roku kalendarzowego), Rada Gminy rozpatruje projekt uchwały budżetowej
uwzględniający zgłoszone autopoprawki i podejmuje uchwałę w głosowaniu jawnym".
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. Skreśla

się

§5

uchwały.

III.
Skreśla
się
§7
uchwały,
nadając
mu
nowe,
następujące
brzmienie:
„§7
Uchwała
budżetowa
określa
:
1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy z wyodrębnieniem dochodów bieżących
i majątkowych
:
Planowane dochody Gminy wyszczególnia się według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody
bieżące i majątkowe według ich źródeł powstania, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt.
2i
3 ustawy
o finansach
publicznych.
2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy z wyodrębnieniem wydatków bieżących
i majątkowych:
wydatki budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wydatków z uwzględnieniem :
a)
wydatki
bieżące,
w tym
:
- wydatki jednostek budżetowych z tego na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane oraz wydatki związane
z realizacją
ich
statutowych
zadań,
dotacji
na
zadania
bieżące
świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
o finansach
publicznych
w części
związanej
z realizacja
zadań
Gminy
wydatków
z tytułu
poręczeń
i gwarancji
udzielonych
przez
Gminę
wydatków
na
obsługę
długów
Gminy
b)
wydatki
majątkowe,
w tym
w szczególności:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanych z realizacją zadań Gminy
zakup
i objęcie
akcji
i udziałów,
-wniesienie
wkładów
do
spółek
prawa
handlowego.
3. Kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo
przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy.
4. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy,
5. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy,
6. Wykaz zadań inwestycyjnych,
7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji
rządowej, w szczegółowości jak dla dochodów i wydatków o których mowa w pkt. 1 i 2,
8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w szczegółowości jak dla dochodów i wydatków o których mowa
w pkt. 1 i 2,
9. Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w ramach środków wyodrębnionych
w budżecie gminy na dany rok budżetowy ,
10. Plan wydatków dla jednostek pomocniczych,
11. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,
12. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na podstawie umów tytułem
udzielonych poręczeń i gwarancji przez gminę,
13. Szczegółowe zasady wykonywania budżetu gminy w danym roku budżetowym, które mogą wynikać
z odrębnych przepisów,
14. Inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia wynika z postanowień organu stanowiącego gminy,
15. Wysokość rezerwy ogólnej,
16. Wysokość rezerw celowych”.
IV. Skreśla się § 8 nadając mu nowe, następujące brzmienie;
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„§ 8. § 8 w załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się :
1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w podziale na dotacje dla
jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
z wyodrębnieniem na dotacje : przedmiotowe, podmiotowe i celowe.
2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek
i wychowania i wydatków nimi finansowanych”,

działających w zakresie

systemu oświaty

V. Skreśla się § 9 nadając mu nowe, następujące brzmienie;
„§ 9. § 9 Uchwała budżetowa może zawierać :
1. Upoważnienia dla Wójta Gminy, w tym w szczególności do :
a) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie planowanego
deficytu budżetowego jak i deficytu występującego w ciągu roku budżetowego,
b) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
c) Dokonywania zmian w budżecie
d) Przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym
jednostkom organizacyjnym gminy
e) Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu
f) Lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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