
UCHWAŁA NR IY/26/07
Rady Gminy Łańcut z 
dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości  
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Na podstawie art 53 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 póz. 2104 z późn. zm. ) Rada 
Gminy Łańcut uchwala, co następuje:

§1

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozę długu i informacje o stanie 
mienia komunalnego Wójt Gminy Łańcut przedstawia:

1.  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie - celem zaopiniowania,
2.  Radzie Gminy,

do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

§2

1. Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie przesyła projekt uchwały budżetowej 
wraz z objaśnieniami do zaopiniowania stałym Komisjom Rady Gminy.

2.  Komisje  Rady Gminy w terminie  14 dni  od otrzymania  materiałów odbywają 
posiedzenia, na których formułują na piśmie swoje opinie o projekcie budżetu. W 
przypadku  zgłoszenia  propozycji  wprowadzenia  do  budżetu  nowego  wydatku  lub 
zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie istnieje obowiązek wskazania 
przez komisję źródeł jego sfinansowania.

3.   Na  podstawie  opinii  poszczególnych  komisji  Komisja  Finansów i  Gospodarki 
Mieniem opracowuje na piśmie ostateczną opinię o projekcie budżetu.

§3

1.  Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Finansów i Gospodarki Mieniem , 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i po dostosowaniu projektu budżetu do 
zmian w przepisach prawa oraz skutków uchwał podjętych po złożeniu projektu 
budżetu,  w  terminie  14  dni  przedkłada  Przewodniczącemu  Rady  Gminy 
skorygowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem w celu zwołania 
sesji budżetowej.

§4



Objaśnienia do projektu budżetu gminy powinny zawierać:
1. w zakresie dochodów - źródła dochodów z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących
- dochodów majątkowych

2. w zakresie wydatków - poszczególne rodzaje wydatków z wyodrębnieniem:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych,
- dotacji udzielanych z budżetu,
- wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

3. Omówienie przychodów związanych z finansowaniem planowanego deficytu 
budżetu  oraz  rozchodów  związanych  ze  spłatą wcześniej  zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

4. w zakresie środków pozabudżetowych omówienie  źródeł przychodów oraz 
wydatków  zakładów  budżetowych  i  gminnych  funduszy  celowych  oraz 
dochodów własnych jednostek budżetowych.

§5

Informacja o stanie mienia komunalnego winna zawierać dane zgodne z art 180 ustawy o 
finansach publicznych.

§6

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikająca z 
planowanych i zaciągniętych zobowiązań winna zawierać:

1. planowane   dochody   z  wyszczególnieniem  dochodów  własnych,   dotacji 
celowych oraz subwencji

2.  planowane wydatki, w tym wydatki inwestycyjne
3. planowane przychody i rozchody
4. kwota obsługi zadłużenia
5. procent udziału spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w 

danym roku do dochodów ogółem
6. prognozę wielkości zadłużenia na koniec roku
7. procent udziału zadłużenia na koniec roku do dochodów ogółem.

§7

Porządek sesji budżetowej winien zawierać:
1.  odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta
2.  odczytanie opinii Komisji Finansów i Gospodarki Mieniem
3.  Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  o projekcie uchwały 

budżetowej oraz o prognozie łącznej kwoty długu
4.  odczytanie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji i Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
5. dyskusja nad wniesionymi przez komisje poprawkami i ich przegłosowanie



6.  głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§9

Traci moc uchwała Nr VIII/62/03 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 
procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budżetu.

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


