
Uchwala JXXVII1.188.2021 

Rady Gminy Siubice 
z dnia 28 J,rzesnia 2021 roku 

w sprawie: trybu prac nad projektem u1bwaly budi:etowej. 

Na podstawie art. I 8 ust. 2 pkt 15 u+ wy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzljdzie gminnym 

(t. j. Oz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach 

publicznych (t. j. Oz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zml.) Rada Gminy Siubice uchwala, co 

nast~puje: 

§ 1 

Okresia siy tryb prac nad projektem uchwaby budzetowej gminy Slubice, zgodnie zal'}cznikiem 
Ido niniejszej uchwaly. 

§2 

Traci moc Uchwala Nr XLl207/20 1 0 RakIy Gminy Slubice z dnia 21 wrzesnia 2010 roku 

w sprawie: okreslenia trybu prac nad proje~tem uchwaly budzetowej. 

§3 

I 
Wykonanie uchwaly powierza siy W 6jtowi Gminy Slubice. 

§4 

Uchwala wchodzi zycie z dniem podjycia. 

lZmiam; ustawy opublikowano w Oz. u. z 2021 r. , poz. 1535. 



Zalqcznik 
do Uchwaiy Nr XXV!!! 188.2021 
Rady Grniny Slubice 
z dnia 28 wrzesnia 2021 r. 

Tryb prac nad projektem uchwaty bUdZerOWej gminy Siubice. 

§ 1 

I 
I. 	 W6jt Gminy opracowuje projekt bu~zetu w szczeg6lowosci okreslonej wart. 235 ust. I 

i art. 236 ust.l, 3 i 4 ustawy 0 finansach publicznych z uwzglydnieniem postanowien 

zawartych wart. 237 ww. ustawy. 

2. 	 Projekt uchwaly budzetowej sklada ~i~ z budzetu, zahjcznik6w i uzasadnienia. 

3. 	 Uzasadmeme do proJektu uchwaly ~udzetoweJ Gmmy SlublCe zaWlera: 

I) om6wienie planowanych doc od6w budzetowych, z podzialem na biez~ce 

i maj~tkowe, 

2) om6wienie planowanych wydatkr w budzetowych z wyodrybnieniem: 

a) wynagrodzen i skladek od nich n11iCZanYCh; 

b) wydatk6w zwi~zanych z realizacjr statutowych zadan; 

c) dotacji udzielanych z budzetu na zadania biez~ce; 

d) wydatk6w na zadania zlecone z zrkresu administracji rZlldowej i innych zadan 

zleconych; 


e) wydatk6w maj~tkowych; 


3) om6wienie planowanych przych 
d6w i rozchod6w budzetu. 

4. 	 Nie wskazuje siy material6w informacyjnych. 

I 

§2 

I. 	 Przygotowany projekt uchwaly bUdj etowej wraz z uzasadnieniem W6jt Gminy Slubice 

przedklada Radzie Gminy S~eice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w terrninie do 15 listopada roku poprzedzaj~cego rok budzetowy. 



2. 	 Przewodnicz~cy Rady Gminy Slubice przekazuje niezwlocznie Radnym przedlozony 

przez W6jta Gminy Slubice projekk uchwaly budzetowej wraz z uzasadnieniem, nie 

p6Zniej niz w terminie 5 dni od otrz . mania projektu uchwaly budzetowej. 
I 

3. 	 Komisje stale Rady Gminy Slubicf w tenninie 14 dni od otrzymania material6w 

odbywajq posiedzenia, na kt6rych formuluj~ pisemne opinie 0 projekcie uchwaly 

budzetowej wraz z uzasadnieniem. 

4. 	 Komisje stale Rady Gminy SlUbrce w tenninie 7 dni od odbytych posiedzen 

przedkladajq pisemne opinie 0 proj.ekcie uchwaly budzetowej wraz z uzasadnieniem 

W6jtowi Gminy Slubice. 

5. 	 Komisje stale Rady Gminy Slu1:)ice proponuHc w opinii wskazanej w pkt 3 

wprowadzenie nowego wydatku lub zwi~kszenia wydatku przewidzianego w projekcie 

budzetu, zobowiqzane s~ wskazac z.t6dlo jego sfinansowania. 
I 

6. 	 W6jt Gminy moze z wlasnej inidjatywy oraz na podstawie wniosk6w zawartych 

w opiniach komisji przedlozyc Radzie Gminy ewentualne autopoprawki do projektu 

uchwaly budzetowej. I 

7. 	 Nie uwzgl~dnione wnioski komisji rmagaj~ uzasadnienia przez Wajta Gminy. 

§3 

1. 	 Podj~cie uchwaly budzetowej wi,o zostac poprzedzone: 

1) przedstawieniem gl6wnych zal(!)zen budzetu na przyszly rok, 

2) odczytaniem opinii RegiOnalr ej Izby Obrachunkowej 0 projekcie uchwaly 

budzetowej, ! 
3) odczytaniem opinii poszczeg61 ych komisji stalych Rady Gminy Slubice. 

4) przedstawieniem ewentualnyc autopoprawek W6jta Gminy Slubice do projektu 

uchwaly budzetowej, I 
5) dyskusjq i glosowaniem nad utopoprawk i zgloszonymi przez W 6jta Gminy 

Slubice. 

h I1lls:..ewski 




