
         
 

Uchwała Nr 143/XII/2007 
Rady Miejskiej w Lubaczowie 
z dnia 30 października 2007r. 

 
w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta Lubaczowa 

 
Działając na podstawie art.53, ust.1, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami )   
 

Rada Miejska w Lubaczowie 
 uchwala, co następuje: 

   
 

§ 1 
 
Opracowany projekt uchwały budżetowej, wraz z objaśnieniami oraz prognozę kwoty długu i 
informację o stanie mienia komunalnego Burmistrz Miasta Lubaczowa przedstawia Radzie 
Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, w terminie do 15 
listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. 
 

§ 2 
 

1. Rada Miejska w Lubaczowie uchwala budżet miasta w terminach określonych przepisami 
prawa tj. przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach - nie później niż do 31 marca roku budżetowego. 

2. O terminie sesji budżetowej Przewodniczący Rady Miejskiej zawiadamia z co najmniej 21 
dniowym wyprzedzeniem. 
 
3. Podstawą prac nad uchwaleniem budżetu jest projekt budżetu. 
 
4. Burmistrz może wnieść autopoprawki do projektu budżetu gminy. 
Autopoprawki Burmistrz przedkłada w terminie do 10 dni od daty wyznaczenia sesji 
budżetowej Przewodniczącemu Rady oraz Przewodniczącemu Komisji Budżetowo-
Gospodarczej, celem rozpatrzenia, za wyjątkiem poprawek wynikających z ewentualnych 
wytycznych zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, które mogą być wnoszone 
na sesji budżetowej. 
 
5. Komisje Rady, z wyłączeniem komisji właściwej do spraw budżetu w terminie do 5 dni 
przed terminem sesji budżetowej odbywają posiedzenia, na których opiniują projekt budżetu, 
wraz z autopoprawkami oraz mogą zgłaszać własne poprawki do jego treści. 
 
6. Posiedzenie Komisji właściwej do spraw budżetu odbywa się w terminie do 3 dni od daty 
posiedzenia ostatniej komisji Rady w celu zajęcia ostatecznego stanowiska o projekcie 
budżetu, oraz o zgłoszonych przez Komisje i Burmistrza poprawkach.  
W posiedzeniu Komisji uczestniczą przewodniczący komisji pozostałych, lub ich zastępcy. 
 



7. Komisja, grupa radnych lub radny proponujący wprowadzenie poprawki w postaci nowego 
wydatku, lub zwiększenia wydatku przewidzianego już w projekcie, zobowiązani są wskazać 
źródło jego sfinansowania. 
 
8. Stanowisko Komisji właściwej do spraw budżetu przekazywane jest niezwłocznie 
Burmistrzowi Miasta. 
 
 

§ 3 
 

Porządek sesji budżetowej winien zawierać następujące punkty: 
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 
2) odczytanie opinii komisji właściwej do spraw budżetu, 
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
4) dyskusja na zgłoszonymi wnioskami, ich głosowanie (głosowanie wszystkich wniosków  
zgłoszonych do komisji budżetowej poprzedzone stanowiskiem komisji w sprawie 
zgłoszonych wniosków), 
5) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 
 
 

§ 4 
 

Do projektu uchwały budżetowej Burmistrz dołącza: 
1) objaśnienia, 
2) informację o stanie mienia komunalnego, 
3) prognozę łącznej kwoty długu Gminy na koniec roku budżetowego i lata następne. 
 

 
§ 5 

 
Objaśnienia do projektu budżetu obejmują: 
1) omówienie prognozowanych dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej, 
ze wskazaniem źródeł ich finansowania, 
2) ogólne omówienie planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej, z 
określeniem i opisem zadań jakie będą finansowane środkami ujętymi w poszczególnych 
działach, w podziale minimum na wydatki bieżące, majątkowe, oraz dotacje, 
3) omówienie przychodów związanych z pokryciem niedoboru budżetowego oraz rozchodów 
związanych ze spłatami rat zaciągniętych zobowiązań. 
   
 

§ 6 
 

Informacja o stanie mienia komunalnego winna zawierać: 
1) dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności, 
2) dane dotyczące posiadania, oraz innych niż własność praw majątkowych, w tym w 
szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, 
wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, 
3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia 
złożenia poprzedniej informacji, 



4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 
majątkowych oraz z wykonywania posiadania, 
5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. 
 

 
§ 7 

 
Prognoza łącznej kwoty długu gminy powinna zawierać: 
1) planowane dochody, planowane wydatki, planowane przychody i rozchody za okres do 
końca spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych 
obligacji, 
2) określenie wysokości zobowiązań planowanych do zaciągnięcia, oraz pozostałych do 
spłaty, zaciągniętych w latach ubiegłych, 
3) kwotę łączną spłat: rat i odsetek, potencjalnych poręczeń, gwarancji oraz wykupu papierów 
wartościowych przypadających w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem okresu jak w 
pkt 1, 
4) kwotę łącznego zadłużenia na koniec roku budżetowego, z uwzględnieniem okresu jak w 
pkt 1, 
5) obliczoną wartość wskaźników ograniczeń związanych z długiem gminy, o których mowa 
w ustawie o finansach publicznych. 
 
  

§ 8 
 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. 

 

§ 9 
 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowo- Gospodarczej Rady 
Miejskiej w Lubaczowie. 
 

§ 10 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 


	2. O terminie sesji budżetowej Przewodniczący Rady Miejskiej zawiadamia z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem. 

