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Projekt 

 

z dnia  14 października 2021 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie 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. z 2021 r. 

poz. 1372) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 

z późn. zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji 

Burmistrza. 

2. Kierownicy referatów, samodzielne stanowiska pracy oraz kierownicy podległych jednostek budżetowych, 

dyrektor samorządowej instytucji kultury, składają u Skarbnika, do 30 września poprzedzającego planowany rok 

budżetowy, zbiorcze projekty finansowe dochodów i wydatków budżetu gminy, w szczegółowości: dział, rozdział 

i paragraf wraz z objaśnieniami i uzasadnieniem. 

3. Prognozy dochodów i wydatków winny uwzględniać stan organizacyjny wynagrodzeń obowiązujących 

w dniu 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie po dniu 

1 stycznia roku planowanego oraz wskaźniki w zakresie planowanych dochodów i ewentualnych zmian cen 

ustalonych i podawanych przez Ministerstwo Finansów. 

4. Wraz z materiałami planistycznymi, każdy ze sporządzających zobowiązany jest przedstawić przyjętą 

kalkulację dochodów i wydatków. 

5. Zapisy ujęte w projekcie uchwały budżetowej powinny być zgodne w zakresie zadań/przedsięwzięć              

i kwot przewidzianych na dany rok budżetowy z danymi wykazanymi w projekcie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy. 

§ 2. 1. Na podstawie otrzymanych materiałów od Skarbnika, uzyskanych informacji o planowanych dochodach 

z tytułu subwencji z budżetu państwa, dotacji na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu administracji 

rządowej, dotacji przyjętych do realizacji w drodze porozumień, przewidywanych dochodów własnych, Burmistrz 

sporządza projekt uchwały budżetowej w szczegółowości określonej w ustawie o finansach publicznych. 

2. Do projektu uchwały budżetowej załącza się informację opisową, która stanowi uzasadnienie do projektu 

uchwały. Informacja opisowa zawiera uzasadnienie w oparciu o jakie wskaźniki został zaprojektowany budżet oraz 

zwięzły i rzeczowy opis dochodów i wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. 

3. Do projektu uchwały budżetowej dołącza się materiały informacyjne zawierające strukturę planu dochodów 

budżetu z uwzględnieniem ich źródeł oraz strukturę planu wydatków budżetu w szczegółowości określonej 

w projekcie uchwały budżetowej. 

§ 3. Projekt uchwały budżetowej wraz z jej uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, Burmistrz 

przedstawia do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Radzie Miejskiej za pośrednictwem 

Przewodniczącego Rady Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. 

§ 4. 1. Przewodniczący Rady Miejskiej niezwłocznie przesyła radnym przedłożony przez Burmistrza projekt 

uchwały budżetowej wraz z jej uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. 

2. Komisje Rady Miejskiej zapoznają się z projektem uchwały budżetowej na swoich posiedzeniach, na których  

formułowane są na piśmie opinie o projekcie uchwały budżetowej. 
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3. W przypadku zgłoszenia przez Komisje propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub 

zwiększenia wydatku planowanego w projekcie, komisje zobowiązane są do wskazania źródła jego finansowania. 

4. Wszystkie zgłoszone wnioski, które zostaną przyjęte w trakcie prac nad projektem budżetu, Przewodniczący 

Rady Miejskiej przedkłada Burmistrzowi co najmniej 14 dni przed terminem sesji budżetowej. 

5. Burmistrz po zapoznaniu się ze zgłoszonymi przez Komisje Rady wnioskami może przygotować projekt  

autopoprawki do projektu uchwały budżetowej. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLIII/411/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 września 2010 r.                       

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowi budżetu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

 

Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego ustala organ stanowiący 

w formie uchwały. 

Z treści art. 234 ustawy o finansach publicznych wynika, że ten organ określa w szczegółowości: 

- wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

- terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej 

- wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd przedłoży organowi               

stanowiącemu wraz z projektem uchwały budżetowej. 

W związku z powyższym, wystąpiła konieczność określenia trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami. 

 


