
    UCHWAŁA Nr XXXII/228/10   

Rady Miejskiej w Żelechowie 

z dnia 24 września 2010 roku 

w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

 

Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r 

Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Żelechowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wnioski o ujęcie zadań w budżecie składają radni, przedstawiciele sołectw i samorządów 

mieszkańców, mieszkańcy Gminy Żelechów, organizacje pozarządowe i inne podmioty do  

30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych składają projekty planów finansowych oraz inne materiały 

niezbędne do  opracowania projektu uchwały budżetowej do Burmistrza Żelechowa w terminie do 

10 października roku poprzedzającego rok budżetowy. 

3. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przekazuje się stałym komisjom Rady 

Miejskiej celem zaopiniowania w dacie przedstawienia przedmiotowego projektu Radzie 

Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

4. Stałe Komisje Rady w terminie 14 dni od daty otrzymania materiałów odbywają posiedzenia, na 

których formułują (na piśmie) swoje opinie do projektu budżetu. 

5. Stałe komisje Rady proponując wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku 

przewidzianego w projekcie budżetu, wskazują jednocześnie źródło jego finansowania. 

6. Niezwłocznie po przedstawieniu opinii stałych komisji, Komisja Komunalna i Budżetu oraz 

Komisja Rewizyjna formułuje ostateczną opinię i przedkłada ją Przewodniczącemu Rady i 

Burmistrzowi Żelechowa. 

7. W posiedzeniu Komisji właściwej d/s budżetu na, którym opiniowany jest projekt budżetu biorą 

udział Burmistrz Żelechowa, Przewodniczący Rady Miejskiej, V-ce Przewodniczący Rady 

Miejskiej, przewodniczący stałych komisji, Sekretarz oraz Skarbnik. 

 

§ 2  

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską Burmistrz może dokonywać, na wniosek 

komisji rady oraz z własnej inicjatywy, zmian w projekcie budżetu, powiadamiając o dokonanych 

zmianach Radę. 

 



§ 3  

Burmistrz Żelechowa po zapoznaniu się z opinią Komisji właściwej d/s budżetu oraz  opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 14 dni przedkłada Radzie Miejskiej projekt uchwały 

budżetu wraz z przyjętymi poprawkami. 

§ 4 

Czynności związane z uchwaleniem budżetu na sesji budżetowej winny odbywać się w 

następującej kolejności: 

1) przedstawienie przez Burmistrza Żelechowa projektu uchwały budżetowej wraz z   

uzasadnieniem, 

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, 

3) przedstawienie opinii w sprawie projektu budżetu przez Przewodniczącego Komisji 

 Komunalnej i Budżetu, 

4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 

5) przedstawienie ewentualnych wniosków, 

6) głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami, 

7) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

 

§ 5 

1. Podstawowymi materiałami informacyjnymi towarzyszącymi pracom nad projektem 

  budżetu są: 

1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku bieżącym na podstawie 

 wykonania budżetu za dwa kwartały bieżącego roku, (działami) 

2) prognozowane średnioroczne wskaźniki: 

a) wzrostu wynagrodzenia w sferze budżetowej, 

b) wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, 

c) planowany wskaźnik inflacji. 

3) dotychczasowe uchwały Rady Miejskiej rodzące skutki finansowe, 

4) zawarte porozumienia z administracją rządową i innymi jednostkami, 

5) coroczny stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek,   

 udzielonych  gwarancji według kwot wymagalnych na dany rok budżetowy. 

2. Określa się następującą szczegółowość projektu budżetu: 

1) w zestawieniu tabelarycznym dochodów budżetu szczegółowość w/g działów, rozdziałów 

i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, 



2) w zestawieniu tabelarycznym wydatków szczegółowość w/g działów, rozdziałów i 

paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. 

 

§ 6 

Podstawą planowania inwestycji w projekcie budżetu są zadania inwestycyjne ujęte w 

wieloletnim Planie Inwestycyjnym. 

§ 7 

Do projektu uchwały budżetowej Burmistrz Żelechowa dołącza uzasadnienie – część opisową – 

zawierającą: 

1) w zakresie dochodów - omówienie poszczególnych źródeł dochodów, 

2) w zakresie wydatków – omówienie poszczególnych rodzajów wydatków w tym : 

a) na zadania własne o charakterze obligatoryjnym, 

b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 

c) na cele inwestycyjne, 

d) dotacji dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem gminy, 

e) dotacji dla innych podmiotów. 

3) omówienie przychodów i rozchodów budżetu gminy oraz kwoty zadłużenia, 

4) informacje o źródłach przychodów oraz rodzaju kosztów jednostek budżetowych i zakładu   

budżetowego, 

5) informację o finansowaniu zadań inwestycyjnych określającą między innymi nazwę 

realizowanego zadania, koszt realizacji zadania, planowane wydatki w roku budżetowym. 
 

§ 8 

Traci moc uchwała Nr IX/54/03 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 września 2003 roku w 

sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Żelechów. 
 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa. 
 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

    PRZEWODNICZĄCY 
                                                                                                                              Rady Miejskiej w Żelechowie 
                                                                                                                                                          (-) 
                                                                                                                                        Jan Tadeusz Pietryka 
 



 

Uzasadnienie 

Projekt uchwały przedkłada się w związku z koniecznością dostosowania do nowych 

przepisów prawnych, tj. wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku ustawy o finansach 

publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


