ZARZĄDZENIE NR 75/2006
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2006 ROKU
w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej
Na podstawie art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
/Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Dz. U. Nr 169, poz. 1420 z późn. zm./ oraz art.52 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z
póź.zm./
zarządzam, co następuje:
§1
W przygotowaniu materiałów do projektu budżetu gminy uczestniczą:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skarbnik Gminy,
Sekretarz Gminy i kierownicy referatów Urzędu Gminy,
kierownicy gminnych jednostek budżetowych,
kierownicy gminnych instytucji kultury,
kierownik zakładu budżetowego — Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie
organy wykonawcze gminnych jednostek pomocniczych.
§2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o :
- planowanych dochodach rozumie się przez to przewidywane wykonanie dochodów roku
bieżącego oraz planowane dochody na rok przyszły według źródeł i działów klasyfikacji,
- planowanych wydatkach rozumie się przez to przewidywane wykonanie wydatków roku
bieżącego oraz planowane wydatki roku przyszłego w podziale na działy i rozdziały
klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:
a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- dotacji,
- wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,
- wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z
zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę
b) wydatków majątkowych.

§3
1. Kierownicy referatów Urzędu Gminy i gminnych jednostek budżetowych, jako
materiały do projektu budżetu, opracowują odrębnie dla każdego działu i rozdziału
klasyfikacji budżetowej planowane dochody i wydatki.
2. Dyrektor zakładu budżetowego — Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie,
kierownicy gminnych instytucji kultury oraz kierownicy gminnych jednostek w
których utworzono rachunki dochodów własnych opracowują plany przychodów i
wydatków.
3. Materiały w zakresie wydatków budżetu gminy opracowywane przez kierowników
referatów Urzędu Gminy obejmują także planowane dotacje na cele publiczne
związane z wykonywaniem zadań gminy na podstawie umów zawartych z
podmiotami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych i nie działającymi w
celu osiągnięcia zysku.
§4
Wnioski jednostek pomocniczych gminy o umieszczenie w projekcie budżetu gminy zadań
rzeczowych, które powinny być realizowane na ich obszarze, poparte uchwałą zebrania
mieszkańców, przedstawiają organy wykonawcze tych jednostek (sołtysi i zarządy osiedli), z
uwzględnieniem przewidywanego kosztu ich realizacji. Organy wykonawcze jednostek
pomocniczych gminy mogą dołączyć do uchwał podjętych na zebraniach mieszkańców
odrębne uzasadnienie, wskazujące na celowość realizacji wnioskowanych zadań oraz na
zakres udziału własnego mieszkańców w ich realizacji.
§5
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie do formularzy
obejmujących planowane dochody i wydatki dołącza szczegółową kalkulacje wydatków na
finansowanie poszczególnych zadań własnych gminy realizowanych na podstawie ustawy z
dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z póż. zm.).
§6
1. Materiały do projektu budżetu gminy, o których mowa w § 2 - 5 należy złożyć Skarbnikowi
Gminy najpóźniej do dnia 10 października roku, poprzedzającego rok budżetowy.
2. W terminie, o którym mowa w ust. 1 indywidualne wnioski i propozycje do projektu
budżetu gminy mogą Skarbnikowi Gminy składać radni, komisje Rady Miejskiej, kluby
radnych, przedstawiciele lokalnych komitetów powołanych w celu wykonywania określonych
zadań.
§7
Skarbnik gminy na podstawie otrzymanych materiałów, wniosków i propozycji do projektu
budżetu, a także na podstawie dokonanej kalkulacji dochodów własnych gminy i jej udziałów
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kalkulacji wydatków, w tym wydatków

na obsługę długu gminy i wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę
oraz dotacji, a także informacji dotyczących:
- subwencji przewidywanych dla gminy w roku na który opracowywany jest projekt budżetu,
- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i oraz inne zadania zlecone
ustawami,
- dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu państwa inwestycji realizowanych przez
gminę jako zadania własne,
- dotacji celowych na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i nie podlegających zwrotowi,
- innych środków
— w terminie do dnia 30 października roku poprzedzającego rok budżetowy opracowuje
zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu gminy.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

