Uchwała Nr XXXVIII-39/2010
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 27 maja 2010 roiku
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołomin oraz
rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wołomin za I półrocze roku budżetowego
Na podstawie art. 234 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miejska w Wołominie
uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się tryb prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaje i szczegółowość
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Wołomin określoną
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Ustala się zakres oraz formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§4

Traci moc Uchwała Nr XLVII-153/2006 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 października
2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych
towarzyszących
projektowi budżetu, procedury rozpatrywania
sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów
towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze roku budżetowego.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyłączeniem pkt II załącznika Nr 2 do
uchwały, który wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku. Uchwała podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej nr XXXVIII-39/10
z dnia. 27.05.2010 r.

TRYB PRAC NAD PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ORAZ RODZAJE
I SZCZEGÓŁOWOŚĆ MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH
TOWARZYSZĄCYCH PROJEKTOWI BUDŻETU
I. WYMAGANIA W ZAKRESIE SZCZEGÓŁOWOŚCI PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY WOŁOMIN
1.

Projekt budżetu Gminy Wołomin opracowuje się na podstawie:
– wniosków Komisji Gminy Wołomin, Radnych, Mieszkańców,
– przewidywanych stawek podatków i opłat lokalnych, z uwzględnieniem lokalnej polityki
podatkowej w roku budżetowym,
– założeń makroekonomicznych, w tym głównie prognozy kształtowania się cen towarów i
usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych, prognozy kształtowania się podstawowych stóp
procentowych,
– informacji nt. przyznanych Gminie Wołomin kwot subwencji i dotacji z budżetu państwa i
prognozowanych dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa,
– informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze.
2.
Projekt uchwały budżetowej sporządza się w szczegółowości określonej w przepisach
ustawy o finansach publicznych.
3.

Plan dochodów i plan wydatków Gminy Wołomin wyszczególnia się w układzie działów,
rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

3. Do projektu uchwały budżetowej Gminy Wołomin dołącza się uzasadnienie, które obejmuje w
szczególności:
- omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł,
- omówienie projektowanych wydatków bieżących ,
– omówienie projektowanych wydatków majątkowych.

II. TRYB PRAC NAD PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ORAZ TERMINY
OBOWIĄZUJĄCE W TOKU PRAC NAD PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
L.p.
1.
2.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Składanie do Burmistrza
Wołomina wniosków do projektu
budżetu
Opracowanie i przekazanie do
Skarbnika Gminy Wołomin
wstępnych jednostkowych

ODPOWIEDZIALNI
Mieszkańcy, Radni,
Komisje Rady
Miejskiej, jednostki
pomocnicze
Kierownicy gminnych
jednostek
organizacyjnych,
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TERMIN
do 10 września
roku poprzedzającego
rok budżetowy
do 30 września
roku poprzedzającego
rok budżetowy

3.

4.

5.

6.

7.
8.

projektów planów finansowych i
naczelnicy, kierownicy
innych materiałów niezbędnych do i samodzielne
opracowania projektu budżetu.
stanowiska w Urzędzie
Miejskim w
Wołominie
Weryfikowanie przez Burmistrza Burmistrz Wołomina,
Wołomina wstępnych projektów
Skarbnik
jednostkowych planów
Gminy Wołomin
finansowych sporządzonych przez
jednostki organizacyjne
Gminy Wołomin . Opracowanie
wstępnego projektu budżetu
Gminy Wołomin.
Przedłożenie Radzie Miejskiej w
Burmistrz Wołomina
Wołominie projektu budżetu.
Przekazanie projektu budżetu
Gminy Wołomin Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie
celem zaopiniowania.
Opiniowanie projektu budżetu
Komisje Rady
przez właściwe merytorycznie
Miejskiej w
Komisje Rady Miejskiej w
Wołominie
Wołominie
Przedłożenie przez Komisję
Komisja Finansów
Finansów Gminnych ostatecznej
Gminnych Rady
opinii o projekcie budżetu na
Miejskiej w
podstawie wniosków komisji
Wołominie
merytorycznych. Analiza przez
Burmistrza Wołomina wniosków
Komisji Finansów Gminnych.
Uchwalenie budżetu przez Radę
Rada
Miejską w Wołominie
Miejska w Wołominie

do 30 października
roku poprzedzającego
rok budżetowy

do 15 listopada
roku poprzedzającego
rok budżetowy

do 30 listopada
roku poprzedzającego
rok budżetowy
do 10 grudnia
roku poprzedzającego
rok budżetowy

do 31 grudnia
roku poprzedzającego
rok budżetowy

Opublikowanie uchwały
budżetowej.
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Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej nr XXXVIII-39/2010
z dnia. 27.05.2010 r.

ZAKRES I FORMA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WOŁOMIN, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ
I INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE ROKU BUDŻETOWEGO
I.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze roku obejmuje:
1. Część tabelaryczną , zawierającą w szczególności:
a) zestawienie ogólne z wykonania budżetu Gminy Wołomin określające:
dochody, wydatki, w tym: bieżące i majątkowe, deficyt/nadwyżkę budżetu,
przychody oraz rozchody,
b) wykonanie planu dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej,
c) wykonanie planu wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej,
– wydatków bieżących w tym:
• wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od
nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
• dotacje na zadania bieżące
• świadczenia na rzecz osób fizycznych
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z
pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych
źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
• obsługa długu,
• poręczenia i gwarancje,
– wydatków majątkowych,
d) wykonanie planu wydatków zadań inwestycyjnych,
e) zestawienia zbiorcze wykonania planu przychodów i wydatków zakładów
budżetowych,
f) zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów własnych jednostek
budżetowych i wydatków nimi finansowanych,
2. Informację opisową o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze
roku budżetowego.

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje wykaz
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wraz
z informacją o przebiegu ich realizacji.
III. Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury za I półrocze obejmuje:
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1.

Zestawienia tabelaryczne dotyczące wykonania planów finansowych samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym:
a) wykonanie przychodów, w tym : z tytułu umowy z NFZ
b) wykonanie kosztów,
c) stanów należności i zobowiązań, w tym: wymagalnych,
2. Zestawienia tabelaryczne dotyczące wykonania planów finansowych instytucji
kultury, w tym:
a) wykonanie przychodów, w tym: dotacji podmiotowej,
b) wykonanie kosztów,
c) stanów należności i zobowiązań, w tym: wymagalnych.
Zgodnie z poniższą tabelą:
Przychody

Plan

Wykonanie

% Wykonania

Koszty (w paragrafach Plan
klasyfikacji budżetowej)

Wykonanie

% Wykonania

1.
2.
3.

1.
2.
3.
Zobowiązania ogółem:
W tym wymagalne:
Należności ogółem:
W tym wymagalne:
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