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Projekt

z dnia  19 października 2010 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2010 r.

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 
1591 ze zm.), art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. 
zm.), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala co następuje: 

§ 1. Burmistrz Mszczonowa opracowuje i przedstawia Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej gminy 
Mszczonów według trybu pracy określonego niniejszą uchwałą. 

§ 2. Wymagana szczegółowość projektu budżetu gminy Mszczonów: 

1. plan dochodów w szczegółowości określonej w ustawie o finansach publicznych, 

2. plan wydatków w szczegółowości określonej w ustawie o finansach publicznych. 

§ 3. 1. Burmistrz Mszczonowa sporządza projekt uchwały budżetowej. 

2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz wieloletnią prognozą finansową, Burmistrz 
Mszczonowa przedkłada do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

§ 4. 1. Przewodniczący Rady Miejskiej przekazuje niezwłocznie projekt uchwały budżetowej do zaopiniowania 
stałym komisjom Rady. 

2. Komisje w terminie do 15 grudnia odbywają posiedzenia, na których formułowane są wnioski do projektu 
uchwały budżetowej. 

3. Wnioski komisji w terminie 3 dni przekazywane są Burmistrzowi Mszczonowa. 

4. Burmistrz Mszczonowa z własnej inicjatywy lub na podstawie wniosków komisji oraz po zapoznaniu się 
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej może dokonać autopoprawek w projekcie uchwały budżetowej. Projekt 
uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami Burmistrz Mszczonowa niezwłocznie przedkłada Radzie 
Miejskiej. 

5. Wprowadzenie zmian w projekcie uchwały budżetowej powodujących zmniejszenie dochodów lub 
zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu gminy przysługuje wyłącznie Burmistrzowi 
Mszczonowa. 

§ 5. Porządek obrad sesji Rady Miejskiej, na której rozpatrywany będzie projekt uchwały budżetowej winien 
zawierać następujące punkty: 

1)odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz uzasadnieniem, 

2)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

3)odczytanie wniosków stałych komisji Rady, 

4)przedstawienie stanowiska Burmistrza Mszczonowa w sprawie złożonych wniosków komisji, 

5)dyskusja nad przedłożonym projektem uchwały budżetowej, 

6)głosowanie projektu uchwały budżetowej. 

§ 6. 1. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powinno zostać sporządzone w formie opisowej. 
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2. Uzasadnienie obejmuje: 

1)szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów 

2)szczegółowe omówienie rodzajów wydatków z wyodrębnieniem: 

- • wynagrodzeń i pochodnych, 

- • dotacji udzielanych z budżetu, 

- • wydatków na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, 

- • wydatków majątkowych, 

3)omówienie przychodów i rozchodów. 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejsza uchwałą stosuje sie odpowiednio przepisy: 

1)ustawy o finansach publicznych, 

2)ustawy o samorządzie gminnym. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
MIEJSKIEJ 

Łukasz Koperski
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Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (Dz.U. 157, poz. 
1240 z późn. zm.) zaistniała potrzeba podjęcia uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w w/w ustawie 


