
Uchwała Nr X/52 /07 
Rady Gminy Lipno 

z dnia 28 września 2007 
 
 
 
W sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy Lipno oraz rodzaju i szczegółowości  materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 
 

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 
142, poz.1591 z 2001r. – tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ 

 
Rada Gminy 

Uchwala co następuje: 
 
 
 

§ 1 
 

1. W procesie opracowywania projektu budżetu gminy udział biorą wszystkie referaty, 
samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych 
Gminy. 

2. Na polecenie Wójta Gminy wykazani w pkt 1 pracownicy opracowują projekty dochodów, 
wydatków z zakresu swego działania i przekazują Skarbnikowi Gminy. 

3. Skarbnik Gminy nadzoruje przebieg prac nad projektem budżetu. 
4. Przy szacowaniu dochodów i wydatków budżetu należy kierować się wytycznymi do projektu 

budżetu Państwa, kierując się własnymi potrzebami i założeniami uchwał podatkowych. 
5. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych Wójt dokonuje analizy i ewentualnych 

korekt projektu budżetu.   
§ 2 

 
Na podstawie otrzymanych materiałów Skarbnik Gminy opracowuje w formie uchwały 
budżetowej projekt budżetu wraz z załącznikami zgodny ze szczegółowymi przepisami zawartymi 
w ustawie z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz.2104 ze zmianami), 
dostosowany do występujących zadań w Gminie. 
 

§ 3 
 
Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami Wójt Gminy przekazuje Przewodniczącemu 
Rady Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada każdego roku. 
 
 

§ 4 
 
1. Projekt budżetu analizują Komisje Rady i dokonują jego oceny. 
2. Komisje proponując wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenia przewidzianego w 

projekcie zobowiązane są wskazać źródło jego sfinansowania. 
3. Komisje proponujące zmiany powodujące zmniejszenie dochodów zobowiązane są wskazać, 

które wydatki mają ulec zmniejszeniu. Wskazanie to nie może dotyczyć rezerwy budżetowej. 
4. Wnioski nie spełniające warunków ust.2 i 3 nie będą rozpatrywane. 
 
 
 
 
 

 



§ 5 
 
Opinie Komisji Rady winny być przedłożone na piśmie Przewodniczącemu Rady co najmniej 14 
dni przed wyznaczonym terminem sesji budżetowej. Przewodniczący Rady w/w wnioski 
przedkłada Wójtowi Gminy co najmniej 10 dni przed planowanym terminem sesji. 
 

§ 6 
 
Wójt Gminy może na podstawie wniosków Komisji dokonać autopoprawek w projekcie uchwały 
budżetowej. 
 
 
 

§ 7 
 
Porządek sesji budżetowej winien zawierać przynajmniej następujące p-ty: 
1. Przedstawienie przez Wójta Gminy projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. 
2. Przedstawienie opinii Komisji Rady z zastrzeżeniem § 4 ust.4. 
3. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonym 

projekcie budżetu. 
4. Głosowanie nad poprawkami do projektu. 
5. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

 
§ 8 

 
Rada Gminy uchwala budżet w drodze odrębnej uchwały podjętej zwykłą większością głosów przed 
rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnych przypadkach, projekt budżetu stanowi podstawę 
gospodarki budżetowej jednak nie dłużej niż do 31 marca roku budżetowego. 
 

§ 9 
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 10 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do opracowania budżetu Gminy na rok 
2008 i lata następne. 
 

  

 

 


