
UCHWAŁA NR 213/XLIV/2010  
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 8 listopada 2010 roku 
 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej Miasta Podkowy 
Leśnej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budŜetu oraz ustalenia zakresu i formy 
informacji o przebiegu wykonania budŜetu Miasta Podkowy Leśnej za 
pierwsze półrocze roku budŜetowego. 
 

Na podstawie art. 234 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Tryb prac nad projektem uchwały budŜetowej oraz rodzaje i szczegółowość materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu Miasta Podkowy Leśnej określa 
Załącznik Nr 1 do uchwały. 
 

§ 2. 
 

Zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budŜetu za pierwsze półrocze roku 
budŜetowego określa Załącznik Nr 2 do uchwały. 
 
 

§ 3. 
 

Traci moc Uchwała Nr 186/XLIX/2006 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 marca 2006 r. 
w sprawie procedur uchwalania budŜetu i rozpatrywania sprawozdań  
z wykonania budŜetu. 
 

§ 4. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 

§ 5. 
 

1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr 213/XLIV/2010 
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 8 listopada 2010 roku 

 
 

Tryb prac nad projektem uchwały budŜetowej  
oraz rodzaje i szczegółowość  

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu 
 

 
I.  

Wymagania w zakresie szczegółowości projektu uchwały budŜetowej 
 
1. Projekt uchwały budŜetowej opracowuje się na podstawie: 

 

    a)   ustaleń Rady Miasta o charakterze programowym, 

b) stawek podatków i opłat lokalnych, 

c) prognozowanego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, 

d) informacji Ministerstwa Finansów o wysokości kwot subwencji  

i prognozowanych dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód 

budŜetu państwa, 

e) informacji organów administracji rządowej i samorządowej o kwotach dotacji 

celowych na zadania zlecone, własne i powierzone, 

f) projektów planów finansowych składanych przez kierowników jednostek 

organizacyjnych, 

g) informacji o wykonaniu budŜetu za pierwsze półrocze, 

h) wniosków składanych przez poszczególne komisje Rady Miasta, radnych oraz 

organizacje społeczne. 

 

2. Plan dochodów i plan wydatków budŜetu wyszczególnia się w układzie działów,    

rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budŜetowej. 

 

3. Do projektu uchwały budŜetowej dołącza się uzasadnienie, które obejmuje  

w  szczególności: 

 

      a)   omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł, 

b) omówienie projektowanych wydatków bieŜących, 

c) omówienie projektowanych wydatków majątkowych. 
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II.   

Tryb prac nad projektem uchwały budŜetowej  
oraz terminy obowiązujące w toku prac  

nad projektem uchwały budŜetowej 
 

 
1. Burmistrz Miasta przygotowuje projekt uchwały budŜetowej w terminie do dnia  

15 listopada roku poprzedzającego rok budŜetowy. 

 

2. Przewodniczący Rady Miasta przesyła stałym komisjom Rady do zaopiniowania projekt 

uchwały budŜetowej w terminie do dnia 18 listopada roku poprzedzającego rok 

budŜetowy.  

 

3. Komisje Rady Miasta opiniują projekt uchwały budŜetowej w terminie do dnia  

30 listopada roku poprzedzającego rok budŜetowy. W przypadku zgłoszenia propozycji 

wprowadzenia nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie, 

istnieje obowiązek wskazania przez Komisję źródła jego finansowania. 

 

4. Komisja BudŜetu, Finansów i Inwestycji na podstawie opinii poszczególnych komisji 

formułuje ostateczną opinię o projekcie uchwały budŜetowej w terminie do dnia  

10 grudnia roku poprzedzającego rok budŜetowy. 

 

5. Rada Miasta podejmuje uchwałę budŜetową nie później niŜ w terminie określonym  

w ustawie o finansach publicznych. 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

Podkowa Leśna 
/-/ 

Janusz Radziejowski 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr 213/XLIV/2010 
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 8 listopada 2010 roku 

 
Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budŜetu 

Miasta Podkowy Leśnej, informacji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów 

finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budŜetowego 
  

 
I. 

Informacja o przebiegu wykonania budŜetu za pierwsze półrocze obejmuje: 
 
1. Plan i wykonanie dochodów wg waŜniejszych źródeł i działów klasyfikacji budŜetowej  

z wyodrębnieniem: 

    a) dochodów bieŜących, 

    b) dochodów majątkowych. 

2. Plan i wykonanie wydatków  w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budŜetowej  

z wyodrębnieniem: 

    a) wydatków bieŜących, 

    b) wydatków majątkowych. 

3. Przychody i rozchody budŜetu miasta. 

4. Informację o stanie naleŜności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz o stanie 

zadłuŜenia miasta. 

5. Informację o stanie realizacji inwestycji. 

 
II. 

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje 
wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach 
publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji oraz prognozę 
kwoty długu. 
 
Informacja ta ma zastosowanie po raz pierwszy do informacji za pierwsze półrocze 2011 

roku. 

III. 
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych 
instytucji kultury obejmuje: 
 
1. Zestawienie w formie tabelarycznej wykonania planu finansowego. 

2. Informację o stanie naleŜności i zobowiązań, w tym wymagalnych. 

3. Informację opisową z wykonania dochodów i wydatków. 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr 213/XLI/ 2010 

Rady Miasta Podkowy Leśnej  
z dnia 08 listopada 2010 r. 

 
 
Projekt uchwały przedkłada się w związku z koniecznością dostosowania do nowych 

przepisów prawnych, tj. wejścia w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy  

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

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 

 


