
UCHWAŁA NR XXXI/283/21 
RADY GMINY DĄBROWA 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Wójt Gminy w drodze zarządzenia, w terminie do 20 września roku poprzedzającego rok budżetowy, 
ustala wytyczne niezbędne do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok następny dla kierowników 
jednostek organizacyjnych gminy, kierowników referatów i samodzielnych pracowników Urzędu Gminy oraz 
kierowników jednostek, dla których Gmina jest organem założycielskim. 

§ 2. 1. Wnioski radnych, mieszkańców i rad sołeckich o ujęcie zadań w projekcie uchwały budżetowej mogą 
być składane w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 

2. Wnioski powinny zawierać nazwę zadania, krótką charakterystykę, szczegółowe uzasadnienie realizacji 
i szacunkowy koszt zadania. 

§ 3. 1. Wójt po rozpatrzeniu wniosków, o których mowa w § 2 opracowuje projekt uchwały budżetowej, który 
powinien zawierać wszystkie elementy określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
w szczegółowości określonej w art. 235 i art. 236 ustawy. 

2. Do projektu uchwały budżetowej dołącza się uzasadnienie oraz materiały informacyjne, o których mowa 
w art. 234 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, a w szczególności: 

1) zwięzły opis planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu; 

2) informację o zgodności wartości przyjętych w projekcie uchwały budżetowej z wartościami przyjętymi 
w wieloletniej prognozie finansowej; 

3) informację o sytuacji finansowej gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także 
prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach. 

3. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Wójt przedstawia Radzie 
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. 

§ 4. 1. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podlega 
zaopiniowaniu przez wszystkie komisje Rady Gminy. 

2. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie 
uchwały budżetowej zobowiązana jest wskazać źródło jego sfinansowania. 

3. Wójt może wprowadzić zmiany do projektu uchwały budżetowej, w formie autopoprawki, najpóźniej 
podczas sesji budżetowej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr VIII/57/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie określenia trybu 
prac nad projektem uchwały budżetowej. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Konopa 
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