Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXV/212/06
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 28.06.2006r.

KALENDARIUM
Opracowania budżetu Gminy Baruchowo na rok budżetowy 2007

TERMIN
Do 27 września 2006 roku

Zadania do realizacji i ich przyporządkowanie
Skarbnik Gminy określi wzory formularzy do opracowania projektu budżetu na
2007r.

Wójt Gminy przyjmuje metody kalkulacji oraz wzory formularzy i
informuje o przystąpieniu do prac nad projektem budżetu
Przewodniczącego Rady Gminy oraz Przewodniczących Komisji
Rady
Do 29 września 2006 roku

Wójt Gminy przekazuje do poszczególnych kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy niezbędne informacje do opracowania projektu budżetu
na 2007
Do 09 pażdziernika 2006
Komisje Rady Gminy przekazują Wójtowi Gminy swoje opinie do projektu
roku
budżetu na 2007 rok
Do 15 pażdziernika 2006
Jednostki organizacyjne Gminy składają projekt budżetu na 2007 rok do
roku
skarbnika
Do 20 pażdziernika 2006 Wójt analizuje opinie Komisji Rady Gminy , ustala wykaz przedsięwzięć, które
roku
będą realizowane w przyszłym roku budżetowym i przekazuje Skarbnikowi
Gminy
Do 10 listopada 2006 roku Skarbnik Gminy opracowuje projekt uchwały budżetowej na 2007 rok i
przedstawia Wójtowi Gminy
Do 15 listopada 2006
Wójt Gminy podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na
roku
2007 rok i przekazuje wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz udostępnia do wglądu
mieszkańcom Gminy
27-31 grudnia 2006 roku
Sesja Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2007r.
Do 31 marca 2007 roku

Korekta budżetu w oparciu o ostatecznie przyznane środki na 2005 rok przez
Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego i Ministerstwo Finansów

Uzasadnienie
Potrzeba uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wynika z
przepisów art. 53 ustawy o samorządzie gminnym.
W kalendarium zostały zawarte obowiązki jednostek organizacyjnych, skarbnika, Wójta Gminy i
Komisji Rady Gminy w zakresie prac nad projektem budżetu gminy na 2007 rok.
Zostały także określone terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu gminy.
Przyjęcie przez Radę Gminy w Baruchowie kalendarium opracowania budżetu gminy na 2007 rok
ułatwi i przyśpieszy właściwe przygotowanie materiałów, a zarazem stanowi gwarancję
dotrzymania
ważnych
terminów
ustawowych
w
tym
zakresie.
Regulacja prawna zawarta w projekcie uchwały jest harmonogramem niektórych czynności
organów gminy
związanych z opracowaniem projektu budżetu i uchwaleniem uchwały
budżetowej. Podjęcie uchwały nie wywołuje skutków finansowych w budżecie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Komorek

