
Uchwała Nr XXIX/192/09
Rady Miejskiej w Pyzdrach 
z dnia 30 września 2009 roku

w sprawie procedury uchwalania budżetu

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Pyzdrach uchwala co następuje:

§ 1

Dochody i wydatki gminy należy opracować w oparciu o obowiązującą klasyfikację 
budżetową z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy.

§ 2

Dyrektorzy  i  kierownicy  jednostek  budżetowych  opracowują  i  przedkładają 
Burmistrzowi Gminy i Miasta w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok 
budżetowy propozycje planów rzeczowych zadań oraz projekty planów finansowych.

§ 3

Projekty  planów  finansowych,  o  których  mowa  w  §  2,  opracowywane  są  na 
podstawie:

1) wskazówek określonych w § 1,
2) stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym 
rok budżetowy, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem            
1 stycznia roku budżetowego,
3) prognozy cen w roku budżetowym,
4) przewidywanego stanu zatrudnienia w roku budżetowym ( w oparciu            
o zatrudnienie w roku poprzedzającym rok budżetowy),
5)  wynagrodzeń,  w  oparciu  o  wynagrodzenia  obowiązujące  w  roku  
poprzedzającym rok budżetowy.

§ 4

Skarbnik Gminy i  Miasta w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych, 
prognozowane kwoty dochodów własnych, planowane dotacje celowe na realizację 
zadań  własnych  oraz  z  zakresu  administracji  rządowej  i  subwencje  z  budżetu 
państwa,  opracowuje  zbiorcze  zestawienie  dochodów  i  wydatków  do  projektu 
budżetu.



§ 5

1.Burmistrz Gminy i Miasta przygotowuje, na podstawie materiałów opracowanych 
przez Skarbnika Gminy i Miasta, projekt budżetu.
2.Projekt  budżetu  oraz  informację  o  stanie  mienia  komunalnego  z  objaśnieniami, 
Burmistrz  Gminy  i  Miasta  przedkłada  do  15  listopada  roku poprzedzającego  rok 
budżetowy:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej Oddział Zamiejscowy w Koninie w celu 
wydania opinii,
2) Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pyzdrach.

§ 6

1.  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przesyła  niezwłocznie  projekt  budżetu  wraz 
z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom Rady Miejskiej.
2.  Komisje  Rady  Miejskiej  odbywają  posiedzenia,  na  których  formułowane  są 
pisemne  opinie  o  projekcie  budżetu  i  przekazują  je  do  Komisji  Budżetu  do  25 
listopada.  W przypadku zgłoszenia  propozycji  wprowadzenia  do projektu budżetu 
nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidywanego już w projekcie istnieje 
powinność wskazania przez Komisję źródła jego sfinansowania.
3.  Opinie  poszczególnych  komisji  są  podstawą  sformułowania,  w  terminie  do  5 
grudnia przez Komisję Budżetową, ostatecznej opinii o projekcie budżetu.
4.  W  posiedzeniach  Komisji  Budżetowej,  na  których  opiniowany  jest  projekt 
budżetu, uczestniczą przewodniczący stałych Komisji Rady lub ich następcy.

§ 7

Pisemna  opinia  Komisji  Budżetowej  o  projekcie  budżetu  przekazywana  jest 
niezwłocznie (do 7 dni) Burmistrzowi Gminy.

§ 8

Przy  sporządzaniu  porządku  sesji  Rady  Miejskiej,  na  której  rozpatrywany  będzie 
projekt budżetu, powinny być uwzględnione następujące punkty:
1) odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz wniosków radnych,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
3) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
4) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§ 9

Do projektu uchwały budżetowej Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry dołącza:
1) objaśnienie,
2) prognozę zadłużenia Gminy i Miasta,
3) informację o stanie mienia komunalnego.



§10

Objaśnienia do projektu budżetu obejmują:
1)szczegółowe  omówienie  dochodów  z  poszczególnych  źródeł,  ze  wskazaniem 
sposobu i podstaw ich obliczania:
2)szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, w tym:

a) wydatków na zadania własne o charakterze obligatoryjnym,
b) wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie,
c) wydatków na cele inwestycyjne,
d) dotacji dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem Gminy 
i Miasta,
e) dotacji dla innych podmiotów,

3)omówienie  przychodów,  związanych  z  pokryciem niedoboru  budżetowego  oraz 
rozchodów związanych ze spłatami rat kredytowych (pożyczek),
4)omówienie zadań inwestycyjnych, ze wskazaniem w szczególności:

a) nazw inwestycji,
b) źródeł finansowania,
c) ogólnego kosztu inwestycji.

§ 11

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Pyzdrach Nr XII/69a/99 z dnia 27 sierpnia 
1999  roku  w  sprawie  procedury  uchwalania  budżetu  oraz  rodzaju  załączników 
niezbędnych do projektu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

         / - / Mieczysław Podlewski


