
UCHWAŁA NR XXXI/314/17
RADY GMINY BRANICE

z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zakresu i formy informacji z wykonania za
1-sze półrocze

Na podstawie art. 234 i art. 266 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia  2009 r.(Dz. U. 
z 2016, poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Branice, uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujący harmonogram przygotowania projektu budżetu i jego uchwalenia:

1) do 15 września wydanie Zarządzenia przez Wójta Gminy o wskaźnikach będących podstawą opracowania 
projektów przez referaty i jednostki organizacyjne;

2) do 30 września składanie wniosków do projektu budżetu przez osoby fizyczne, prawne i inne jednostki 
nieposiadające osobowości prawnej;

3) do 15 października przekazanie przez referaty i jednostki organizacyjne Wójtowi Gminy materiałów 
planistycznych wraz z wyliczeniami;

4) do 15 listopada (termin ustawowy) Wójt Gminy przekazuje projekt budżetu Radzie Gminy oraz przesyła go 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej  w celu wydania opinii;

5) do 15 grudnia komisje Rady Gminy zapoznają się z projektem oraz wydają opinię o projekcie oraz składają 
swoje wnioski;

6) do 31 grudnia Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady w celu podjęcia uchwały w sprawie 
budżetu gminy na rok następny.

§ 2. Do projektu budżetu Wójt Gminy zobowiązany jest przedłożyć:

1) materiały informacyjne w postaci zestawienia dla poszczególnych jednostek organizacyjnych: planu na 
dzień 30 września br.,  złożonych zapotrzebowań na środki oraz przyznane środki w projekcie. Zestawienie 
sporządza się w szczegółowości rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków na 
wynagrodzenia z pochodnymi. Do materiałów należy dołączyć wykaz wniosków, o których mowa w §1 
pkt 2, nie ujętych w projekcie budżetu wraz z uzasadnieniem.

2) objaśnienia do projektu (część opisową) która zawiera: w zakresie dochodów omówienie poszczególnych 
źródeł i ich kalkulacji: w zakresie wydatków wyodrębnienie wydatków bieżących oraz majątkowych; 
omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu oraz rozchodów związanych ze spłatą 
zaciągniętych długoterminowych zobowiązań finansowych.

§ 3. Ustala się szczegółowość projektu budżetu:

1) dochody: zestawienie tabelaryczne wg działów i paragrafów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe;

2) wydatki: zestawienie tabelaryczne wg działów i rozdziałów klasyfikacji, z podziałem na wydatki bieżące 
i majątkowe z wyodrębnieniem określonym w ustawie o finansach publicznych;

3) plan przychodów i rozchodów w szczegółowości paragrafów klasyfikacji budżetowej;

4) zadania zlecone w zakresie dochodów i wydatków w szczegółowości dochodów  i wydatków ogółem;

5) w zakresie środków poza budżetowych planowane przychody i koszty  z uwzględnieniem wydatków na 
wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych;

6) fundusz sołecki z podziałem na sołectwa oraz działy klasyfikacji budżetowej;

7) plan zadań inwestycyjnych wg zadań z przedstawieniem źródeł ich finansowania;

8) plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych  
z podziałem na rodzaje dotacji oraz zadania do sfinansowania nimi.
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§ 4. W terminie określonym w ustawie Wójt Gminy przekazuje Radzie Gminy oraz przesyła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej informację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Informacja 
przedstawiona jest tabelarycznie w zakresie dochodów i wydatków: plan, wykonanie oraz wskaźnik wykonania 
planu w szczegółowości uchwały budżetowej. Informacja zawiera również zestawienie z dochodów 
i wydatków zadań zleconych, plan i wykonanie planu przychodów i kosztów środków pozabudżetowych, 
wielkości zrealizowanych wydatków przez poszczególne sołectwa z funduszu sołeckiego oraz realizację planu 
finansowego instytucji kultury. W części opisowej zawarta być musi wielkość należności i zobowiązań, w tym 
wymagalnych.  Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej odnosi się do przedstawienia 
realizacji przedsięwzięć w niej ujętych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IX/67/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie prac nad projektem uchwały 
budżetowej oraz zakresu i formy informacji z wykonania budżetu za I półrocze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice

Marian Fuczek
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