
UCHWAŁA NR XL/244/2014
RADY GMINY OBROWO

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale dotyczącej 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. 2013r., poz. 
594, 1318; z 2014r. poz. 379) w związku z art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646; z 2014r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. § 1 uchwały Nr VIII/49/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 22 września 2011r. w sprawie trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. W celu opracowania projektu uchwały budżetowej Wójt Gminy Obrowo w terminie do 30 sierpnia 
wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez 
podległe gminie jednostki organizacyjne oraz wzory załączników (formularzy) do opracowania projektów 
planów finansowych.”.

2. Projekt uchwały budżetowej opracowany jest w szczegółowości nie mniejszej niż określonej w przepisach 
ustawy o finansach publicznych

3. Wójt Gminy Obrowo zobowiązuje kierowników wydziałów Urzędu Gminy i samodzielne stanowiska pracy 
do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych w terminie do dnia 15 września każdego roku

4. Dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych składają projekty planów finansowych według działów, 
rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem planowanych dochodów 
i wydatków

5. Mieszkańcy, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty z terenu Gminy Obrowo, wnioski do budżetu 
mogą składać do dnia 30 września każdego roku.„

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Id: 75A10C38-60BF-4094-AAAA-17F16C816EE9. Uchwalony Strona 1



UZASADNIENIE

Przedłożona uchwała w sprawie procedury uchwalania bydzetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, realizuje dyspozycję zawartą w art. 234

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240). W związku z szerokim

zakresem prac dotyczących projektu budżetu gminy na kolejne lata budżetowe niezbędna jest zmiana terminów

opracowania materiałów planistycznych przygotowywanychprzez podległe jednostki organizacyjne.
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