Uchwała Nr LVII/332/2010
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 29 września 2010 roku

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240, zm. 2010r. Nr 28, poz. 146 oraz Nr 123, poz. 835) 

Rada Miejska uchwala:

§ 1

Określa się szczegółowość projektu budżetu zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.


§ 2

W skład materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej wchodzą:
1) wykaz zadań w zakresie inwestycji z podziałem na: kontynuowane i nowe,
2) plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, jeżeli Rada Miejska podejmie uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 3

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powinno zawierać opis przyjętych założeń 
i wskaźników do opracowania budżetu oraz opis zaplanowanych dochodów i wydatków 
w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

§ 4

	Projekt budżetu opracowuje Burmistrz przy pomocy urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
	W terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy naczelnicy wydziałów, samodzielni pracownicy samorządowi oraz kierownicy gminnych jednostek i zakładów budżetowych opracowują i przekładają Burmistrzowi projekt planu finansowego na nadchodzący rok budżetowy wraz z projektem planu rzeczowego zadań.

W oparciu o przedłożone projekty planów, prognozowane kwoty dochodów własnych gminy, dotacji celowych i subwencji Skarbnik Gminy opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu zgodnie z określoną w § 1 szczegółowością oraz obowiązującą klasyfikacją budżetową.
Na podstawie przedłożonych zestawień dochodów i wydatków Burmistrz ustala projekt budżetu w formie projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami, w tym 
z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi i przedkłada Radzie Miejskiej, 
a także regionalnej izbie obrachunkowej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.


§ 5

Niezwłocznie po otrzymaniu projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami, 
w tym z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Przewodniczący Rady Miejskiej przekazuje projekt budżetu radnym w celu zapoznania się i wydania przez poszczególne Komisje Rady Miejskiej opinii o projekcie.
 Opinię zbiorczą o projekcie budżetu sporządza Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów i przedkłada ją Burmistrzowi.
W ramach pracy radnych i sołtysów w środowisku w okresie od przedłożenia projektu uchwały budżetowej  przez Burmistrza Radzie Miejskiej do sporządzenia opinii zbiorczej, o której mowa w § 3 ust. 2 odbywać się będzie konsultacja projektu budżetu z mieszkańcami gminy.
W terminie ustawowym Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję w celu podjęcia uchwały budżetowej.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.


§ 7

Traci moc Uchwała Nr IX/68/07 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.


§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 
Jan Oleksów






