
UCHWAŁA NR XXXIV/300/17
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 14 września 2017 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 2016 r., 
poz. 446 ze zm.) oraz art. 234 , art. 235 ust. 4 i art. 236 ust.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Bierutowie uchwala co następuje:

§ 1. 1.  W celu opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy, Burmistrz Bierutowa w terminie do 
10 października wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy 
przez pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Bierutowie oraz kierowników jednostek 
organizacyjnych Miasta i Gminy.

2. Jednostki posiadające osobowość prawną, dla których Miasto i Gmina jest organem założycielskim, wnioski 
do budżetu na nadchodzący rok składają Burmistrzowi w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok 
budżetowy. Wnioski te podlegają merytorycznej weryfikacji przez pracowników Urzędu.

3. Wnioski o ujęcie zadań w budżecie składane mogą być przez radnych Rady Miejskiej w Bierutowie, 
mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów, organizacje pozarządowe i inne podmioty w terminie do 5 października 
roku poprzedzającego rok budżetowy. Wnioski powinny zawierać nazwę zadania, jego krótką charakterystykę, 
uzasadnienie realizacji i w miarę możliwości wnioskodawcy, szacunkowy koszt.

4. W ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosków, o których mowa w § 1 ust. 3 Burmistrz ma obowiązek 
ustosunkować się do nich pisemnie.

§ 2. 1.  Określa się następującą szczegółowość projektu budżetu:

1) w zestawieniu tabelarycznym plan dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów z podziałem 
na dochody bieżące i majątkowe,

2) w zestawieniu tabelarycznym plan wydatków budżetu według działów , rozdziałów i paragrafów z podziałem 
na wydatki bieżące i majątkowe,

3) wykaz zadań inwestycyjnych,

4) wyodrębnia się wydatki, które będą realizowane w następstwie wniosków sołectw, określających przeznaczenie 
środków funduszu sołeckiego.

2. Do projektu uchwały budżetowej Burmistrz Bierutowa dołącza uzasadnienie, które powinno zawierać:

1) omówienie poszczególnych źródeł dochodów ,

2) omówienie źródeł przychodów ,

3) omówienie wydatków budżetowych ,

4) omówienie rozchodów.

3. Uzasadnienie do projektu budżetu winno zawierać odniesienie do przewidywanego wykonania roku 
poprzedniego ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń od planowanych w roku ubiegłym oraz uwzględnieniem 
prognozowanych cen towarów i usług, inflacji itp.

§ 3. 1.  Przewodniczący Rady Miejskiej po otrzymaniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem 
kieruje projekt w terminie 3 dni od daty otrzymania projektu,  do wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej w celu 
zaopiniowania oraz wyznacza termin sesji budżetowej.

2. Komisje Rady Miejskiej w terminie 14 dni od otrzymania materiałów odbywają posiedzenia, na których 
wyrażają w formie pisemnej opinie do projektu.

3. Komisje Rady Miejskiej proponujące wprowadzenie nowych wydatków, bądź zwiększenie wydatków 
ujętych w projekcie budżetu wskazują źródło ich finansowania.
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4. Opinie komisji Rady Miejskiej przedstawione są komisji właściwej  ds. budżetu oraz Burmistrzowi 
Bierutowa.

5. Komisja właściwa ds. budżetu wyraża ostateczną opinię do projektu uchwały budżetowej i przedkłada ją 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w okresie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania opinii pozostałych 
komisji Rady Miejskiej.

6. Przewodniczący Rady Miejskiej przedkłada Burmistrzowi Bierutowa opinię do projektu uchwały 
budżetowej, o której mowa w ust. 5

§ 4.  Porządek sesji budżetowej winien zawierać następujące punkty:

1. wystąpienie Burmistrza Bierutowa w sprawie projektu uchwały budżetowej;

2. odczytanie projektu uchwały budżetowej;

3. odczytanie opinii komisji i wniosków radnych;

4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

5. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji i wniosków radnych oraz przygotowanie 
ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu;

6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 6.  Traci moc uchwała Nr LI/432/2010 Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta 
i Gminy Bierutów oraz szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Bierutowie.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Marianna Jarząb

Id: D1E1DF53-7FA1-4A15-A6DD-8F6BF800C3D6. Podpisany Strona 2




