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Wojciech Lachiewicz

Rozdział I. Uchwała w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej
jednostki samorządu terytorialnego

1. Podstawa prawna
Zgodnie z art. 234 FinPubU organ stanowiący JST jest zobowiązany przyjąć uchwałę nor-
mującą tryb prac nad projektem uchwały budżetowej. Uchwała taka powinna określać:

1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu,
2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej,
3) wymogi dotyczące uzasadnienia projektu uchwały budżetowej,
4) materiały informacyjne, które powinny być załączone do projektu uchwały budże-

towej.

We wzorze zamieszonym w tym rozdziale powołano przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15
SamGminU i art. 12 pkt 11 SamPowiatU jako łącznik z przepisami dwóch ustaw ustro-
jowych, w których mowa o kompetencjach rady gminy (rady powiatu) wynikających
z ustaw szczególnych – tutaj z przepisu art. 234 FinPubU.

2. Uwarunkowanie prawne treści uchwały

2.1. Procedura budżetowa

Procedura budżetowa jest jednym z najważniejszych zagadnień prawa finansów publicz-
nych. Przepisy ją normujące określane są niekiedy mianem prawa budżetowego.
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Pojęcie „procedura budżetowa” w nauce i praktyce finansowej występuje w dwóch zna-
czeniach:

1) w szerokim tego słowa rozumieniu procedura budżetowa to ogół czynności doty-
czących budżetu państwa lub budżetów JST, które obejmują opracowanie projektu
budżetu, uchwalenie budżetu, jego wykonywanie, zmiany oraz kwestie absoluto-
rium dla rządu lub organu wykonawczego JST,

2) w węższym znaczeniu procedura budżetowa oznacza tylko te czynności, które obej-
mują opracowanie projektu i uchwalenie budżetu1.

Ustawodawca, wskazując zakres merytoryczny regulacji ustawowej w art. 1 pkt 9
FinPubU, przy określaniu materii ustawowej posłużył się określeniem „zasady i tryb pla-
nowania, uchwalania i wykonywania budżetu”. Nie ulega wątpliwości, że FinPubU – jako
całość przepisów – normuje również procedurę budżetową sensu largo (w szerokim zna-
czeniu). Natomiast wąsko rozumianą procedurę w zakresie budżetu państwa w tytule
rozdziału 4 (w obrębie działu IV) nazwano: „tryb opracowywania i uchwalania budżetu
państwa”, czyli nazwą analogiczną do tej, którą stosowano w FinPubU98 i  FinPubU05).
Nawiązanie do powyższych określeń i do nazw procedury budżetowej ma znaczenie
w interpretacji pojęcia „tryb prac nad projektem uchwały budżetowej” – zastosowanego
w art. 234 FinPubU. Słowo „tryb” niewątpliwie określa ciąg czynności, czyli procedurę
prac nad projektem uchwały budżetowej.

Główną materią uchwał podejmowanych na podstawie art. 234 FinPubU jest zatem re-
gulacja trybu (tj. procedury) prac nad projektem uchwały budżetowej (jak w § 3–4 wzoru
uchwały). Przepis art. 234 FinPubU wymaga, aby w ramach regulacji powyższej kwe-
stii organ stanowiący określił terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały
budżetowej. W przypadku procedury prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu
(i miasta na prawach powiatu) przepis art. 53 SamPowiatU wymaga od tego rodzaju
uchwały, aby określając tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, rada powiatu „(...)
uwzględniła w szczególności obowiązki powiatowych służb inspekcji i straży (...)”. Jak
wynika z art. 33a SamPowiatU, kierownicy ww. jednostek są organami administracji rzą-
dowej, a jednostki je obsługujące (komendy, inspektoraty) – powiatowymi jednostkami
budżetowymi. Oznacza to, że finanse komend i inspektoratów (dochody i wydatki) obej-
mowane są z zasady budżetem powiatu (miasta na prawach powiatu).

2.2. Wymagana szczegółowość budżetu

Dodatkową materią omawianych uchwał, która według nazwy dotyczy „trybu/proce-
dury”, jest określenie „wymagana szczegółowość budżetu”. Zasadne jest, aby tego ro-
dzaju regulację zamieszczać na wstępie uchwały (jak w § 1–2 wzoru uchwały).

Podkreślenia wymaga, że dyspozycja art. 234 pkt 1 FinPubU przewiduje, że uchwała re-
guluje jedynie szczegółowość samego budżetu, a nie wszystkich składników uchwały bu-
dżetowej. Szczegółowość budżetu wynika po części z art. 212 ust. 1, a po części z prze-
pisów art. 235–237 FinPubU. Pojęcia „szczegółowość budżetu” nie można utożsamiać

1 T. Kudłacz, W. Lachiewicz, M. Lisiński, Z. Paszek, K. Surówka, J.W. Wiktor, Słownik podstawowych terminów
samorządu terytorialnego, Warszawa 2007, s. 94.
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z pojęciem „szczegółowość klasyfikacji budżetowej”, zastosowanym w uchwalonym bu-
dżecie. Ustalając szczegółowość budżetu, w uchwale z art. 234 FinPubU organ stano-
wiący może odwołać się do szczegółowości wymaganej od budżetu w ww. przepisach
FinPubU, a zarazem w uchwale z art. 234 FinPubU organ może uzupełnić ustawową
szczegółowość prezentacji budżetu o dodatkowe ustalenia (wyodrębnienia), co w zakre-
sie dochodów i wydatków przewidują przepisy art. 235 ust. 4 i art. 236 ust. 5 FinPubU.

W konsekwencji tego, że szczegółowość uchwały budżetowej jest materią regulowaną
wyłącznie w przepisach FinPubU, nie jest możliwe, aby uchwała proceduralna z art. 234
pkt 2 FinPubU, oprócz określania szczegółowości przyszłych budżetów, określała rów-
nież szczegółowość wyrażających ustalenia dla gospodarki pozabudżetowej załączników
do projektu uchwały budżetowej, o których mowa w art. 214 pkt 2 i 3 FinPubU. Nie może
również określać rodzajów postanowień regulacyjnych (w tym upoważnień), które we-
dług art. 212 FinPubU mogą (lub muszą) się znaleźć w projektach uchwał budżetowych.
Tego rodzaju przepisy uchwały budżetowej nie są wyrazem ustalania budżetu.

2.3. Uzasadnienie i materiały informacyjne

W przepisie art. 234 pkt 3 FinPubU ustawodawca nałożył na organ stanowiący JST obo-
wiązek określenia wymogów dotyczących materiałów informacyjnych i towarzyszącego
projektowi uchwały budżetowej uzasadnienia. Uzasadnienie projektu uchwały może za-
tem wyjaśniać zasadność i potrzebę uchwalenia w uchwale budżetowej zapisów niewyra-
żających budżetu, np. upoważnienia do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Rzeczą organu
stanowiącego jest określenie meritum materiałów informacyjnych towarzyszących pro-
jektowi i zarazem wskazanie tego, co powinno zawierać uzasadnienie projektu uchwały
budżetowej – jako całości jej ustaleń. Zgodnie z art. 238 ust. 2 FinPubU elementami
tzw. przedłożenia budżetowego są przekazywane organowi stanowiącemu JST:

1) projekt uchwały budżetowej,
2) uzasadnienie,
3) materiały informacyjne.

Ważne

Przy opracowywaniu rozwiązań do uchwały z art. 234 FinPubU niezbędne jest oddzielenie od
siebie dwóch ww. elementów – tj. uzasadnienia i materiałów informacyjnych (jak w § 2 wzoru
uchwały).

3. Uwagi
Podstawowym problemem przy opracowaniu tekstu uchwały, o której mowa w art. 234
FinPubU, jest ustalenie znaczenia prawnego pojęcia „tryb prac nad projektem uchwały
budżetowej”. Niektóre rozwiązania z praktyki samorządowej odbiegają od orzecznictwa
RIO. Rozbieżności powstają przy ustalaniu punktu odniesienia ww. pojęcia do całej pro-
cedury opracowywania i uchwalania budżetu JST:

1) czy uchwała reguluje jedynie czynności organu stanowiącego JST w fazie uchwa-
lania budżetu na podstawie przedłożonego uprzednio projektu?
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2) czy może uchwała powinna regulować wąsko rozumiane prace nad projektem na-
stępujące w fazie jego opracowania, a które kończą się jego przedłożeniem (do
uchwalenia) organowi stanowiącemu JST?

3) czy tryb regulowany prac nad projektem uchwały budżetowej powinien obejmować
procedurę opracowania projektu uchwały budżetowej (wraz z uzasadnieniem i ma-
teriałami informacyjnymi), czy również procedurę uchwalania tej uchwały przez
organ stanowiący JST?

Z punktu widzenia semantyki języka polskiego i zarazem terminologii stosowanej w usta-
wodawstwie – czynności organu stanowiącego (uchwalającego uchwałę budżetową) nie
można określać mianem „prace nad projektem”, gdyż to tylko organ wykonawczy może
opracować projekt uchwały budżetowej. Nie jest właściwe, w ślad za poglądami RIO, po-
sługiwanie się sformułowaniem, jakoby organ stanowiący JST pracował „(...) nad pro-
jektem uchwały budżetowej” – w rozumieniu art. 234 FinPubU. Po zapoznaniu się z pro-
jektem i po jego ewentualnej weryfikacji organ stanowiący JST uchwala uchwałę budże-
tową, czyli dokonuje docelowej czynności, jaką jest uchwalenie uchwały.

Ważne

Organ stanowiący prowadzi swoje prace na projekcie, który przyjmuje albo zmienia. Nie prowadzi
prac „nad projektem”, gdyż czynności w zakresie opracowania projektu przepis art. 233 FinPubU
zastrzega do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego.

Organ wykonawczy przyjmuje ostateczny projekt, nad którym pracował, po czym w ter-
minie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada go ostatecz-
nie organowi stanowiącemu i RIO. Organ wykonawczy nie może opracować więcej niż
jednego projektu uchwały. Nie może również przedstawić nowego projektu zastępują-
cego już przedłożony. Podobnie organ stanowiący nie może opracowywać i podejmować
własnego projektu w toku uchwalania budżetu. Mówią o tym przepisy o wyłączności or-
ganu wykonawczego JST. Organ stanowiący musi bowiem pracować na przedłożonym
mu projekcie powstałym w wyniku prac organu wykonawczego.

3.1. Orzecznictwo Regionalnych Izb Obrachunkowych

Według orzecznictwa RIO regulowanie przez organ stanowiący JST – w uchwale podej-
mowanej na podstawie art. 234 FinPubU – kwestii związanych z trybem prac organu
wykonawczego nad opracowaniem projektu uchwały budżetowej traktowane jest jako
wyraz nieuprawnionej ingerencji w wyłączne kompetencje organu wykonawczego do
sporządzenia projektu uchwały budżetowej podejmowanej na podstawie art. 233 pkt 1
FinPubU2.

Należy podkreślić, że w określeniu znaczenia pojęcia „prace nad projektem” w orzecz-
nictwie RIO stosowana jest wykładnia celowościowa, w wyniku której ustawowe poję-
cie „prace nad projektem” uzyskuje de facto znaczenie odmienne niż wnioski z wykładni

2 Zob. np. przyczynkowy dla linii orzeczniczej i niezweryfikowany przez orzecznictwo sądów administracyjnych
pogląd z uchwały Kolegium RIO we Wrocławiu z 5.5.2010 r., Nr 36/2010.
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logiczno-semantycznej. Staje się ono w ten sposób określeniem czynności polegających
na pracach nad uchwaleniem uchwały budżetowej. W ten sposób pojęciu z art. 234
FinPubU nadaje się znaczenie, jakie było dotychczas właściwe dla uchwalania budżetu
– takim jak w odniesieniu do tego rodzaju uchwał operował uchylony (od 1.1.2010 r.)
przepis art. 53 ust. 1 SamGminU. Mimo to przy określaniu terminarza prac nad projektem
(art. 234 pkt 2 FinPubU) w niektórych uchwałach proceduralnych w 2010 r. – za apro-
batą RIO – regulowano nie tylko terminy, lecz także czynności organu wykonawczego JST
i podległych mu jednostek (np. uchwała Nr LXXXI/2334/2010) Rady Miasta Stołecznego
Warszawy z 28.4.2010 r. – www.bip.warszawa.pl, dostęp: 30.9.2016 r.).

3.2. Tryb prac nad budżetem obywatelskim

W praktyce gminnej ostatnich kilku lat do coraz częstszych przypadków należy dopusz-
czanie przez organy gminy (miasta) do tego, aby to mieszkańcy w sposób bezpośredni de-
cydowali o przeznaczeniu określonej puli środków z pieniędzy na wydatki budżetu. De-
cyzje mieszkańców podjęte na tych zasadach mają charakter wiążący dla wójta (burmi-
strza lub prezydenta miasta) oraz dla rady gminy (miasta). Zasady podejmowania decyzji
budżetotwórczych przez mieszkańców są przedmiotem szczególnych przepisów o pro-
cedurze budżetowej. Łącznie traktowane zasady wyodrębniania puli środków dla miesz-
kańców z ogólnej kwoty wydatków budżetu rocznego oraz zasady decydowania o ich
przeznaczeniu przez mieszkańców w praktyce określane są mianem „budżetu obywatel-
skiego”. Chodzi tutaj o to, że to mieszkańcy, w formie demokracji bezpośrednich, decy-
dują o części wydatków budżetu rocznego.

Punktem odniesienia budżetów obywatelskich mogą być budżety ogólnogminne oraz bu-
dżety jednostek pomocniczych (sołectw, osiedli i dzielnic).

Zasady partycypacji mieszkańców jednostek pomocniczych w gospodarce finansowej
gminy – zgodnie z art. 51 ust. 3 SamGminU – stanowić powinny materię regulowaną
statutem gminy. Szczególną regulacją w tym względzie jest instytucja funduszu sołec-
kiego, uregulowana kompletnie w FundSołU. Procedura funduszu sołeckiego, wraz z za-
sadami przeznaczenia środków na zadania sołeckie budżetu gminy, wprowadza sui gene-
ris (swego rodzaju) budżety obywatelskie w skali sołectw. Regulowane statutem gminy
budżety osiedlowe i fundusze sołeckie to również grupa przepisów, które oprócz uchwały
z art. 234 FinPubU składają się na regulacje procedury opracowania projektu budżetu
gminy i uchwalenia uchwały budżetowej.

3.3. Budżet obywatelski

Oddzielne regulacje dotyczą budżetu obywatelskiego, w którym o przeznaczeniu okre-
ślonej puli wydatków mogą decydować mieszkańcy miasta (gminy) – jako całość. Przy-
jęcie, że uchwała z art. 234 FinPubU dotyczy wyłącznie uchwalania przez radę miasta
(gminy) przedstawionego jej projektu budżetu, powoduje, że zasady konsultacji i de-
cydowania przez wszystkich mieszkańców o zadaniach budżetu obywatelskiego, nie
mogą mieć miejsca w przepisach uchwały z art. 234 FinPubU. W tych przepadkach prak-
tyka ostatnich lat znalazła rozwiązanie (zasadniczo niekwestionowane przez organy
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nadzoru), aby regulacje ogólnogminnego budżetu obywatelskiego przyjmowały postać
uchwały z art. 5a SamGminU. Uchwała taka dotyczy zasad i trybu przeprowadzania kon-
sultacji społecznych w gminie. Możliwość planowania w budżecie JST zadań tzw. bu-
dżetu obywatelskiego została uwzględniona w § 1 pkt 5 załączonego wzoru uchwały.

Powyższe przykłady pokazują, że w procesie przygotowania projektu uchwały budże-
towej i uchwalania uchwały budżetowej należy przestrzegać nie tylko unormowania
z uchwał z art. 234 FinPubU, lecz także przepisów dotyczących gospodarki finansowej
jednostek pomocniczych (w tym FundSołU). Wiążącymi mogą być również przepisy sta-
tutu zarówno tam, gdzie przewidują gospodarkę finansową osiedli i dzielnic, jak i w czę-
ści regulującej ogólne zasady i tryb podejmowania przez radę gminy uchwał.

3.4. Tryb uchwalania

Określając tryb prac nad projektem uchwały budżetowej – przy doborze rozwiązań dla
uchwał z art. 234 FinPubU – nie można zapominać o tym, że sam tryb uchwalania uchwał
w każdym samorządzie stanowi materię zastrzeżoną do jej regulowania w drodze sta-
tutu – jako aktu powszechnie obowiązującego. Na skutek powyższego podejmowane ak-
tualnie uchwały z art. 234 FinPubU w części proceduralnej stanowią lex specialis (prawo
szczególne), w stosunku do ogólnych norm statutu gminy, statutu powiatu i statutu wo-
jewództwa.

Pomimo powyższej okoliczności w praktyce samorządowej i w orzecznictwie przepisów
uchwał z art. 234 FinPubU nie uznaje się za normy prawa miejscowego. Z tego powodu
w sprawach wątpliwych oraz w razie ewentualnych kolizji przepisów uchwały z art. 234
FinPubU z przepisami statutu JST (w myśl zasady lex superior derogat legi inferiori3) na-
leży stosować wyższe rangą normy statutu – przed podrzędnymi do nich normami proce-
duralnymi z uchwały z art. 234 FinPubU. Na wypadek tego rodzaju problemów we wzo-
rze w § 5 zamieszczono normę odsyłającą do przepisów FinPubU i przepisów statutu.

4. Wzór uchwały
Zamieszczony poniżej przykład uchwały został skomentowany w tekście zamieszczonym
powyżej.

Uchwała Nr ..................

Rady Miasta i Gminy X.

z dnia ..................

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miasta i Gminy X. uchwala, co następuje:

3  Ustawa nadrzędna uchyla ustawę podrzędną.
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[Podstawa prawna dla uchwały Rady Powiatu]:

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu X. uchwala, co następuje:

Rozdział 1. Szczegółowość przedłożenia budżetowego

§ 1

Projekt budżetu Burmistrz Miasta i Gminy X. [Zarząd Powiatu] sporządza w szczegółowości okre-
ślonej w przepisach ustawy o finansach publicznych,

[fakultatywnie] z dodatkowym wyodrębnieniem:

[przykład]

1) dla planu dochodów budżetu – z zastosowaniem oznaczenia paragrafowego według klasy-
fikacji budżetowej, wraz z nazwą takiego paragrafu;

2) rodzaju i kwoty dla każdego przychodu budżetu oraz każdego rozchodu budżetu – przy za-
stosowaniu specyfikacji określonej w art. 6 ust. 2 i art. 217 ustawy o finansach publicznych;

[wariant pkt 2]

2) rodzaju i kwoty dla każdego przychodu budżetu oraz każdego rozchodu budżetu – przy za-
stosowaniu paragrafów klasyfikacji przychodów i rozchodów budżetu;

3) wydatków majątkowych – określonych przez nazwę lub opis wydatku oraz jego kwotę,
w szczegółowości dział i rozdział [dodatkowo] (...) wraz z podaniem nazwy jednostki bu-
dżetowej realizującej zadanie;

[pkt 4 możliwy do wyszczególnienia odnośnie do budżetów gmin]

4) wydatków osiedli i sołectw Gminy X. – z uwzględnieniem stosowanej w projekcie budżetu
szczegółowości wydatków i z określeniem kwoty, w jakiej zadanie sołeckie jest realizowane
ze środków funduszu sołeckiego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu
sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.);

5) wydatków Ogólnogminnego Budżetu Obywatelskiego określanych na podstawie uchwały
Nr VI/87/2015 Rady Miejskiej z dnia 5 lutego 2015 r. w X w sprawie zasad i trybu prze-
prowadzania konsultacji społecznych wśród Mieszkańców Miasta i Gminy X celem zaplano-
wana wydatków w budżecie roku następnego (Dz.Urz. Wojew. Z. z 2015 r. poz. 1234).

[możliwe dodatkowo]

6) w ramach planu dochodów z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
i na inne zadania zlecone ustawami oraz wydatków na takie zadania – przez wyodrębnienie
tych dotacji w układzie: dział, rozdział i paragraf klasyfikacji dochodów.

§ 2

1. Do projektu uchwały budżetowej dołącza się uzasadnienie i materiały informacyjne.

2. Uzasadnienie obejmuje w szczególności:

[przykład treści uzasadnienia]

1) informację opisową, objaśniającą przyjęte wielkości oraz sposób ich prognozowania lub li-
mitowania;
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2) omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł, w podziale na bieżące i ma-
jątkowe;

3) omówienie projektowanych wydatków w podziale na bieżące i majątkowe;
4) omówienie planowanej nadwyżki budżetowej lub deficytu budżetowego wraz ze źródłami

jego pokrycia;
5) omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

3. Materiały informacyjne dołączane do projektu uchwały budżetowej zawierają:

[przykład treści materiałów informacyjnych]

1) dane o realizacji dochodów i wydatków za trzy kwartały roku poprzedzającego rok budże-
towy, w szczegółowości:
a) dochody budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z określe-

niem źródeł dochodów (i paragrafów klasyfikacji budżetowej), w podziale na dochody
bieżące i dochody majątkowe,

b) wydatki budżetu z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodręb-
nieniem wydatków:
– bieżących,
– majątkowych;

2) omówienie planowanego wyniku projektowanego budżetu ze szczególnym uwzględnieniem
wpływu na zwiększenie kwoty długu oraz struktury i rodzaju planowanych przychodów
i rozchodów budżetu;

3) omówienie równolegle wnioskowanych zmian do uchwały o wieloletniej prognozie finan-
sowej, jeśli takie zmiany są proponowane przez Burmistrza w związku z projektem budżetu.

Rozdział 2. Tryb i terminy prac nad projektem uchwały budżetowej

§ 3

Ustala się czynności i terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej, jak
w poniżej zamieszczonym zestawieniu:

Lp. Wyszczególnienie Odpowiedzialni Termin

[poniższa czynność z poz. 1 dotyczy projektu uchwały budżetowej po-
wiatu i projektu uchwały budżetowej miasta na prawach powiatu]

1. Opracowanie przez kierowników jednostek bu-
dżetowych powiatu będących służbami, inspek-
cjami i strażami – projektów planów finanso-
wych na podstawie wskaźników określonych
przez Zarząd Powiatu (Prezydenta Miasta)

Zarząd Powiatu (Prezy-
dent Miasta), kierownicy
powiatowych służb, in-
spekcji i straży

do 30 września roku po-
przedzającego rok budże-
towy

2. Przedstawienie Radzie Miejskiej (Radzie Po-
wiatu) i Regionalnej Izbie Obrachunkowej pro-
jektu uchwały budżetowej wraz z materiałami
informacyjnymi i uzasadnieniem

Burmistrz (Zarząd Po-
wiatu)

do 15 listopada roku po-
przedzającego rok budże-
towy

3. Przekazanie radnym projektu uchwały budżeto-
wej, uzasadnienia i materiałów informacyjnych

Przewodniczący Rady
Miejskiej (Rady Powiatu)

niezwłocznie po otrzyma-
niu materiałów z pkt 1

4. Opiniowanie projektu uchwały budżetowej
przez komisje rady. Przekazanie opinii do Komi-
sji ds. Budżetu

Komisje Rady Miejskiej
(Rady Powiatu)

do 30 listopada roku po-
przedzającego rok budże-
towy
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Lp. Wyszczególnienie Odpowiedzialni Termin

5. Opiniowanie (zbiorczo) projektu uchwały bu-
dżetowej przez Komisję ds. Budżetu

Komisja ds. Budżetu Rady
Miejskiej (Rady Powiatu)

do 10 grudnia roku po-
przedzającego rok budże-
towy

6. Uchwalenie uchwały budżetowej przez Radę
Miejską (Radę Powiatu) poprzez przegłosowa-
nie ewentualnych wniosków (poprawek) do
projektu i głosowanie projektu z uwzględnio-
nymi poprawkami

Rada Miejska (Rada Po-
wiatu)

do 31 grudnia roku po-
przedzającego rok budże-
towy, nie później niż do
31 stycznia roku budżeto-
wego

7. Opublikowanie scalonego tekstu uchwały bu-
dżetowej – podpisanej przez Przewodniczącego
Rady Miejskiej (Rady Powiatu)

Burmistrz (Zarząd Po-
wiatu)

bez zbędnej zwłoki

§ 4

1. Po otrzymaniu od Burmistrza [Zarządu Powiatu] projektu uchwały budżetowej, wraz z uzasad-
nieniem i materiałami informacyjnymi, Przewodniczący Rady niezwłocznie przesyła go radnym.

2. Komisje Rady zapoznają się z projektem uchwały budżetowej i w terminie do 10 grudnia przed-
stawiają na piśmie komisji właściwej do spraw budżetu opinię o tym projekcie.

3. Jeżeli wniosek o zmianę w projekcie uchwały budżetowej, zgłoszony przez Komisję lub radnego,
wymaga dokonania w projekcie budżetu zmian powodujących zwiększenie projektowanego defi-
cytu budżetowego, do przedstawienia wniosku pod głosowanie Rady niezbędna jest zgoda Burmi-
strza [Zarządu Powiatu].

4. Jeżeli we wniosku proponowane jest wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku
przewidzianego w projekcie budżetu, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać źródła finansowa-
nia tego wydatku.

5. Przewodniczący Rady ustala termin sesji w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej, której po-
rządek powinien obejmować:

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zgłoszonymi poprawkami;
2) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady;
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej i opinii

Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedsta-
wionego w projekcie budżetu;

4) dyskusję nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi poprawkami;
5) głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej;
6) głosowanie uchwały budżetowej z uwzględnieniem przegłosowanych poprawek z pkt 5.

Rozdział 3. Przepisy końcowe

§ 5

W sprawach nieunormowanych w uchwale, dotyczących organizacji i przebiegu sesji oraz trybu
podejmowania przez Radę Miejską uchwały budżetowej, stosuje się przepisy o finansach publicz-
nych oraz przepisy Statutu Gminy X. [Statutu Powiatu X.].

§ 6

Traci moc uchwała Nr ........./2010 Rady Miejskiej w X. [Rady Powiatu] z dnia ..................  2010 r.
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§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy X. [Zarządowi Powiatu].

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

......................................

                (podpis)

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.  2 3 4,  2 3 5,  2 3 6,  2 3 9  F i n P u b U.


