
UCHWAŁA NR XL/ 198 /10 
RADY GMINY CEGŁÓW 

z dnia 30 września 2010 
 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej Gminy Cegłów 
 
Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Cegłów uchwala,  co następuje: 
 

§ 1 
Uchwala się tryb prac nad projektem uchwały budŜetowej zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 
Traci moc uchwała Nr XXII/106/08 Rady Gminy Cegłów z dnia 13 listopada 2008 roku w 
sprawie określania procedury uchwalania budŜetu i dokonywania zmian z budŜecie z trakcie 
roku budŜetowego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 
projektowi budŜetu. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 
do uchwały Nr XXXX/198/10 

Rady Gminy Cegłów z dnia 30.09.2010r 
 

TRYB PRAC NAD PROJEKTEM 
UCHWAŁY BUD śETOWEJ GMINY CEGŁÓW  

 
§ 1 

1. Wójt Gminy Cegłów w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego roku budŜetowy 
informuje na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń o rozpoczęciu prac nad 
projektem uchwały budŜetowej. 

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych , sołtysi, radni, mieszkańcy gminy mogą składać 
wnioski do projektu budŜetu do 30 września roku poprzedzającego rok budŜetowy do 
Wójta Gminy Cegłów. 

3. Wnioski złoŜone po terminie wskazanym w pkt.  2 będą rozpatrywane w toku 
wykonywania budŜetu w ramach posiadanych środków przez gminę. 

4. Wójt przekazuje materiały Skarbnikowi Gminy Cegłów wraz z załoŜeniami do 
opracowywania budŜetu. 

 
§ 2 

 
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Cegłów opracowują i przedkładają 

Wójtowi Gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budŜetowy: 
-  plan rzeczowy zadań, 
-  planowane dochody i wydatki , przychody i rozchody w układzie klasyfikacji 
budŜetowej. 

§ 3 
Materiały do projektu uchwały budŜetowej opracowywane są na podstawie: 
- pism o dotacjach celowych na realizację zadań własnych i zleconych, subwencji z 

budŜetu państwa, udziału w podatkach, 
- stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok 

budŜetowy z uwzględnieniem  zmian wchodzących z dniem 1 stycznia roku 
budŜetowego, 

- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w bieŜącym roku budŜetowym, 
- planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, 
- planowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń osobowych, 
- prognozy wskaźnika inflacji, 
- wniosków złoŜonych przez kierowników jednostek organizacyjnych , sołtysów, radnych 

i mieszkańców po uwzględnieniu faktycznych potrzeb i moŜliwości finansowych 
gminy, 

- dotychczasowych Uchwał Rady Gminy Cegłów rodzących skutki budŜetowe. 
 

§ 4 
 

1. Projekt uchwały budŜetowej przygotowuje Wójt Gminy Cegłów zgodnie z obowiązującą 
ustawą o finansach publicznych. 

2. Projekt uchwały budŜetowej gminy opracowuje się według pełnej szczegółowości 
klasyfikacji budŜetowej tj. działów, rozdziałów i paragrafów. 

3. Projekt uchwały budŜetowej winien obejmować w szczególności określenie: 
- plan dochodów i wydatków z wyszczególnieniem bieŜących i majątkowych, 



- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 

- plan przychodów i rozchodów budŜetu, 
- plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 

przypadku utworzenia tego funduszu w danym roku budŜetowym, 
- prognozę kwoty długu i spłat na dany roku budŜetowy i lata następne, 
- kwotę planowanego deficytu lub planowanej nadwaŜ budŜetowej ze wskazaniem źródła 

pokrycia w/w, 
- wieloletniej prognozy finansowej obejmującej rok budŜetowy i co najmniej trzy kolejne 

lata ( nie krócej niŜ planuje się zaciągnąć zobowiązania), 
- limity wydatków na zadania inwestycyjne w danym roku budŜetowym i wieloletnie 

programy inwestycyjne obejmujące dwa kolejne lata następujące po roku budŜetowym, 
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych i Funduszy Spójności, 
- dotacje udzielone podmiotom naleŜącym i nie naleŜącym do sektora finansów 

publicznych, 
- plan przychodów i kosztów zakładów budŜetowych, 
- plan dochodów własnych jednostek budŜetowych i wydatków nimi finansowanych, 

jeŜeli takie będą utworzone Uchwałą Rady Gminy Cegłów. 
4. Do projektu uchwały budŜetowej załącza się informację opisową, stanowiącą 

uzasadnienie do projektu uchwały budŜetowej. 
 

§ 5 
 

1. Wójt Gminy Cegłów przedkłada projekt uchwały budŜetowej wraz z częścią opisową 
organowi stanowiącemu gminy Cegłów oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych tj. do 15 listopada roku 
poprzedzającego rok budŜetowy celem zaopiniowania. 

2. Przewodniczący Rady Gminy Cegłów kieruje projekt uchwały budŜetowej wraz z 
załącznikami do stałych Komisji Rady Gminy Cegłów w celu zaopiniowania oraz 
wyznacza termin sesji budŜetowej. 

3. Komisje w terminie 21 dni od daty złoŜenia projektu odbywają posiedzenia, na których 
analizują projekt i sporządzają na piśmie opinie o projekcie uchwały budŜetowej. 
Ewentualne wnioski w sprawie zmian w projekcie budŜetu przekazują 
Przewodniczącemu Rady Gminy Cegłów oraz Wójtowi Gminy Cegłów ostatecznie do 
12 grudnia roku poprzedzającego rok budŜetowy. 
W roku wyborczym 2010 komisje zbierają się w ciągu 3 dni po ukonstytuowaniu. 

4. Komisja proponując wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku ujętego 
w projekcie budŜetu zobowiązana jest wskazać  źródło jego finansowania. 

5. Wnioski komisji nie uwzględniające warunku , o którym mowa w pkt. 4 nie będą brane 
pod uwagę przy nanoszeniu poprawek do projektu budŜetu. 

6. Wójt Gminy Cegłów moŜe dokonywać autopoprawek do projektu budŜetu uchwały 
budŜetowej i kieruje projekt uchwały do Rady Gminy Cegłów w celu uchwalenia. 

7. Wnioski nie uwzględnione przez Wójta, Wójt uzasadnia pisemnie podając powód ich 
odrzucenia i wskazując propozycje ich realizacji. 

 
§ 6 

 
1. W porządku obrad sesji Rady Gminy, na której rozpatrywany będzie projekt uchwały 

budŜetowej powinny być uwzględnione następujące punkty: 



- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej , 
- przedstawienie opinii stałych Komisji Rady do ostatecznej wersji projektu uchwały 

budŜetowej, 
- stanowisko Wójta Gminy Cegłów w sprawie opinii i wniosków komisji, 
- dyskusja i głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały budŜetowej, 
- głosowanie nad projektem uchwały budŜetowej. 

 
§ 7 

 
1. Uchwała budŜetowa powinna zostać uchwalona przed rozpoczęciem roku budŜetowego, 

a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niŜ do 31 stycznia roku 
budŜetowego. 

2. Do czasu podjęcia uchwały budŜetowej , jednak nie później niŜ do dnia 31 stycznia roku 
budŜetowego,  podstawa gospodarki finansowej jest projekt uchwały budŜetowej 
przedstawiony organowi stanowiącemu Gminy Cegłów. 
 
 

        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 

 


