UCHw AŁ

A Nr XXIV/l64l2000

Rady Miejskĺej Zyrardowa
z dnia 29 czerwca 2000 ľ.

w sprawie: pľocedury uchwalania budzetu oraz rodzaju
nformac yj nych to war zy szący ch pľoj e kto wi b udżetu.

i

szczegőłowościmateriałów

i

Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.z1996 r.Nr 13poz.74,zm. Nr58 poz.26l,Nr 10ó poz.496iNr 1Jz poz.622,,z
1997 r. Nr 9 poz. 43, Nľ 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nľ 113 poz.734 i Nľ íT poz.775
oÍaz z 1998 r. Nr 155 poz. 1074 i Nľ t 62 poz. 1126) Rada Uchwala co następuje:
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Naczelnicy vĺydziałőw, samodzielni pracownicy Uľzędu Miejskiego oraz kieľownicy
jednostek budżetowych pľzedkładająSkaľbnikowi Miasta, w teľminie do dnia
30 wľzęśnia
roku poprz edzaj ące go rok budzetowy.
a) zestawienie tabelaryczne propozycji dochodów budżetowychwrazz kalkulacj ą zgodnie z
załącznikiem nľ 1 do niniejszej uchwały
b) zestawienie tabelaryczne propozycji wydatków bieżącychwraz zuzasadnięniem zgodnie
z załącznikiem nľ 2 do niniejszej uchwały
c) zestawienie wydatków majątkowychwrazz omówieniem zgodni e z załącznikiem nr 3 do
niniejszej uchwały'
2. Dyrektorzy i kierownicy zakładów budzetowych i instytucji kultury przedl<ładają
Skaľbnikowi Miasta w terminie do 30 wľześniaľoku poprzedzające[o ľok budzetowy
propozycje planów przychodów i wydatkow wraz z uzasadnieniem i zakĺesem
Ízeczorym na druku stanowiącym załącznik nľ 4 do niniejszej uchwały.
l

'

2.

3.

$2

Zarząd informuje o przystąpieniu do pľac nad projektem budzetu poprzezogłoszenie w
Telewizji Żyrardowskiej, na tablicy ogłoszeń prréaUrzędem lrĺiejsfim orazna
spotkaniach z samorządami mieszkańców.
Wnioski budżetowe powinny okľeślaćrodzaj przedsięwzięcia' uzasadniając celowość,
wysokośćnakładów, źrődłafinansowania, w tym udział środków wnioskodawców'
W pľzypadkuzdan inwestycyjnych do wniosku winna być, załączona ponadto informacja
o stopniu szczegőłowościnie mniejszym niz okľeślonyw załączniku nľ 3 do niniejszej
uchwały'
Teľmin składania wniosków, o których mowa w ust. 2 okľeślasię na l5 wľześnia.
Wnioski złożonepo teľminie nie będąrozpatrywane.

s3
Materiały, o których mowa w $ 1 opracowywane sąna podstawie:
l) stawek podatkowych, opłat i cen obowiązującychw roku poptzedzającym ľok budzetowy
z uwzględnieniem zmianwchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego;
pľognozy
2)
cen w roku budzetowym;
3) przewidywanego zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego ľok budżetowy;
4) wyĺagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym ľok budżetowy.
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1.

W terminie do dnia 15 paździemika ľoku poprzedzającego rok budżetowy, Naczelnik
Wydziału Gospodaľki Gruntami przedłoĘ Zarządowi Miasta dane niezbędne do
opracowania informacji o stanie mienia komunalnego, takie jak:
a) przysługujące gminie pľawa własności'
b) inne niż własnośóprawamajątkowe, w tym w szczegolności dane o ograniczonych
prawach tzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzýelnościach,udzíałachw spółkach,
akcjach
c) inne dane i infoľmacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego,
d) dochody uzyskane ztyüułu wykonywaniaprawawłasności i innych pľaw majątkowych
oraz z wykonywania posiadania.
2. Dane, o których mowa w $ 3 ust. 1 pkt a,b, c należy sporządzić, wg stanu nadzień3}
wľześniaľoku poprzedzającego ľok budżetowy. Należy w nich uwzględnió infoľmację o
zmíanach w stanie mienia komunalnego od dniazłożeniapoprzedniej infoľmacji.
3. W terminie do dnia I0 puździemika ľoku poprzedzającego rok budzetowy wszystkie
jednostki, zakłaý budzetowy, instytucje kultury dostarcządo Wydziału FinansowoBudżetowego informację, wg stanu na 30 wľześnia,dotyczącąwaľtościśľodków tľwałych
zpodziałemnaposzczególne grupy i wysokośćumorzeń w poszczególnych grupach.

$s
Skaľbnik Miasta w opaľciu o przedłożone mateľiały i wnioski, atakŻe obliczone kwoty
dochodów własnych miasta, dotacji celowych narcalizacjęzadań własnych otazzleconychz
zakľesu administľacji ľządowej, subwencji ogólnej zbudŻetllpaństwa, opľacuje zbiotczę
zestawienie dochodów i wydatków do pľojektu budżetu.

$ó
Zarząd Miasta pľzygotowuje pľojekt uchwały budżetowej wtaz z objaśnieniami, na podstawie
materiałów opľacowany ch przez Skarbnika Miasta.
Inicjatywa w spľawie zmianpľojektu uchwały budżetowej naleŻy do vłyłącznej kompetencji
ZatząduMiasta.
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Projekt uchwały budzetowej obejmuje:
1 ) progno zowane dochody budżetu według wuŻniejszych źrődeł,z podziałem na działy
,
r ozdziały i p ar agt afy klasyfi kacj i budzetowej ;

2)

vĺydatki budzetu miasta w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji
wydatków, z wyodrębnieniem:
a) wydatków bieżących, w tym:
o wynagrodzeń,
o pochodnych od wynagrodzen,
o odpisów nazakładowy fundusz świadczęŕlsocjalnych,
o dotacji,
o wydatków na obsługę długu miasta,
o wydatków z tytułu potęczeń i gwarancji udzielonychprzez miasto,
o pozostałych wydatkow bieŻących (ľzeczowych)
b) wydatków majątkoÝvych zgođniez załącznikiem nĺ 3 do niniejszej uchuĺaŁy
3 ) źrő dła pokryc i a de fi c ýu lub pt zeznaczenia nadvły Żki budŻetu
4) dochody ztytułuwydawania zęzwolenna sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na
realizacjęzadaí okľeślonychw pľogramie pľofilaktyki i ľozwiązywariaproblemów
alkoholowych.
5) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi' z wyodrębnieniem
wydatków na ťlnansowanie poszczególnych pľogramów
6) plany pľzychodów i wydatków instytucji kultury zal<ładőw budzetowych, jednostek
budzetowych, środków specjalnych, z wyodrębnieniem stanu początkowego i końcowego
środków obľotowych, pľzychodów własnych, dotacji zbudŻetu, kosztów wynagľodzeń i
składek nalíczanych od wynagrodzen, odpisów nazakJadowy fundusz świadczeń
socjalnych,pozostałych kosztów tzęczorychorazmajątkowych i wpłat do budżetu.
7) plany pľzychodów i wydatków funduszy celowych
8) upoważnienie dla Zarządu Miasta do zaciagania długu oraz do spłat zobowiązańmiasta
9) zakłes i kwoty dotacji przedmiotolvych
10) dochody i wydatki związane zrealizacjązadańz zal<ľesll administracji ľządowej i innych
zadafi zleconych miasta zpodziałemnadziały,tozdziały iparagrafy klasyfikacji
budzetowej
1 1) dotacje
12) dochody i wydatki związane zrea|izacjąprzez miasto zadan wspólnych ľealizowanych w
dtodze umów lub poľozum ień z inrrymi j ednostkami samorządu teľýoľialnego
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Pľojekt uchwały budzetowej wtazz infoľmacjąo stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
ZarządMiasta przedkJadaRadzie Miejskiej iprzesyłaRegionalnej Izbieobrachunkowej
celem zaopiniowania,najpőźniej do dnia 15 listopada ľoku popľzedzającego rok budzetowy.

se
1) Przewodniczący Rady Miejskiej przesyła pľojekt budżetu wraz z objaśnieniami stałym

2)
3)

komisjom Rady Miej skiej.
Komisja proponująca wpľowadzenie nowego wydatku lub zwiększenia wydatku w
proj ekc i e zob ow iązana j e st wska zaó źrő dło j e go fi nans owania.
Wnioski poszczegolnych komisji sąpodstawądo sformułowania i pľzedstawiania
Zarządowi Miasta pÍzez komisję Budżetu i Planu Gospodarczego ostatecznychwniosków
do pľojektu uchwały budżetowej.

$10
Bezzgody Zarządu Miasta, Rada Miejska nie może wpľowadzić w pľojekcie uchwaĘ

budzetowej zmianpowodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie vłydatków i
jednocześniezwiększenie deficytu budżetu miasta.

s11
opinię Regionalnej lzby obrachunkowej o pľojekcie uchwały budzetowej Zarząd Miasta
przedstawia Radzie Miejskiej przed uchwaleniem budżetu.

s12
Rada Miejska uchwala uchwałę budzetową przedrozpoczęciem ľoku budżetowego' a w
szczegőlnie uzasadnionychptzypadkach nie pőźniej niz do 31 maľca ľoku budżetowego.

\ls
Wykonanie uchwały pQwierza się Zarządowi Miasta.

i

s14

Tľąci mÔc Uchwała Nľ Vi 14194 $.ady miejskiej Żyrańowa z dĺia29 wľześnia1994 r. w
sprawie pYocedury uchwalania brlďzetu miasta Żyrardowa oruz rodzajl,l i szczegőłowości
materiałów informacyj nych towar zy szący ch pľoj ektowi budzetu

$ls
Ucłľĺuławchcľá w Żysie z dniem podjęcia.
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