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UCHWAŁA NR 702/LI/2010
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 30 lipca 2010 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

Działając na podstawie art.18 ust.1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj: Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 10), art 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrz Miasta Lubaczowa przedkłada w terminie 
przewidzianym przez przepisy prawa: 

a) Radzie Miejskiej w Lubaczowie, 

b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie w celu wydania opinii. 

§ 2. 1. Projekt uchwały budżetowej opracowany jest w szczegółowości określonej w ustawie o finansach 
publicznych. 

2. W projekcie uchwały budżetowej ujmuje się dodatkowo wykaz wydatków majątkowych. 

§ 3. Do projektu uchwały budżetowej Burmistrz Miasta Lubaczowa dołącza: 

a) uzasadnienie, 

b) materiały informacyjne. 

§ 4. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej obejmuje omówienie: 

a) dochodów według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł, 

b) poszczególnych rodzajów wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej, 

c) przychodów i rozchodów. 

§ 5. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej dołącza się w postaci: 

a) zestawień opisowych według poszczególnych jednostek, 

b) zestawień tabelarycznych. 

§ 6. 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 stycznia 
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 miasta. Autopoprawki Burmistrz przedkłada 
w terminie do 10 dni od daty wyznaczenia sesji budżetowej Przewodniczącemu Rady oraz Przewodniczącemu 
Komisji właściwej do spraw budżetu, 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 mogą uczestniczyć 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. 
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§ 7. 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. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr 143/XII/2007 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 października 2007 roku 
w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budżetu miasta Lubaczowa. 

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. 

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

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

W związku ze zmianą przepisów niezbędne jest dostosowanie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu 
do wymogów art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 
z póź.,zm.). Zgodnie z artykułem w uchwale winny być określone: a) wymagana szczegółowość projektu 
budżetu, b) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej, c) wymogi dotyczące 
uzasadniania i materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej. 


