
UCHWAŁA NR LV/250/10 

RADY GMINY KAMPINOS 

z dnia 15 października 2010 r. 

 

 

 

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

 

 

 Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Projekt uchwały budżetowej Gminy Kampinos opracowuje Wójt Gminy Kampinos zgodnie  

z trybem prac określonym niniejszą uchwałą. 

 

§ 2 

Projekt budżetu winien być sporządzony w szczegółowości: 

1) plan dochodów w szczegółowości określonej w art. 235 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych 

2) plan wydatków w szczegółowości określonej w art. 236 ust. 1 – 4 ustawy o finansach 

publicznych 

 

§ 3 

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, radni, sołtysi, kierownicy poszczególnych 

referatów Urzędu Gminy oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy 

w Urzędzie Gminy w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok budżetowy, 

przedkładają wnioski i projekty planów finansowych do projektu uchwały budżetowej. 

 

§ 4 

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz wieloletnią prognozą finansową 

Wójt Gminy przedkłada do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy: 

1) Przewodniczącemu Rady Gminy Kampinos 

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania 

2. Wójt Gminy podaje projekt uchwały budżetowej do publicznej wiadomości poprzez 

udostępnienie do wglądu w formie papierowej w biurze rady, o czym informuje poprzez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

§ 5 

1. Przewodniczący Rady Gminy przekazuje niezwłocznie projekt uchwały budżetowej  

do zaopiniowania stałym komisjom rady. 

2. Komisje w terminie 14 dni odbywają posiedzenia, na których formułowane są opinie  

o projekcie uchwały budżetowej. 

3. Opinie komisji w terminie 3 dni są przekazywane Wójtowi Gminy. 

4. Wprowadzenie zmian w projekcie uchwały budżetowej, powodujących zmniejszenie 

dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu 

gminy, przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy. 



 

§ 6 

Przy sporządzaniu porządku obrad sesji Rady Gminy, na której rozpatrywany będzie projekt 

uchwały budżetowej, należy uwzględnić następujące punkty: 

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem 

2) odczytanie opinii RIO 

3) odczytanie opinii stałych komisji Rady 

4) dyskusja 

5) głosowanie nad wniesionymi poprawkami 

6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej 

 

§ 7 

Rada Gminy Kampinos rozpatruje projekt uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi 

autopoprawkami i uchwala go na sesji przed rozpoczęciem roku budżetowego,  

a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia roku 

budżetowego. 

 

§ 8 

1. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powinno być sporządzone w formie 

opisowej. 

2. Uzasadnienie winno zawierać w swojej treści: 

1) omówienie planowanych dochodów z poszczególnych źródeł 

2) omówienie planowanych do realizacji wydatków bieżących i majątkowych 

3) omówienie przychodów i rozchodów 

4) podstawy projektowanych założeń m.in.: 

a) stawki podatkowe i opłaty z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dnia  

1 stycznia roku budżetowego 

b) informacje Ministra Finansów o planowanej kwocie subwencji ogólnej i udziałów 

we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

c) informacje o kwotach dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej 

d) planowane wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w roku budżetowym 

e) prognozowany wzrost cen w roku budżetowym 

3. Nie wskazuje się materiałów informacyjnych. 

 

§ 9 

Traci moc Uchwała Nr III/7/06 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie 

procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania 

budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz 

zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego. 

 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos. 

 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


