UCHWAŁA NR XLIX/432/2018
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Toszek.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) oraz art.234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2017 poz. 2077 )
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Projekt budżetu i materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu:
1. Projekt budżetu Burmistrz Toszka sporządza w szczegółowości określonej w przepisach ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dodatkowym wyodrębnieniem obejmującym co najmniej:
1) w planie dochodów w szczegółowości działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty
dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł
2) planowaną kwotę na wydatki jednostek pomocniczych Gminy
2. Do projektu uchwały budżetowej sporządza się uzasadnienie zawierające w szczególności:
1) W zakresie dochodów – omówienie poszczególnych źródeł dochodów.
2) W zakresie wydatków – omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem wydatków
majątkowych oraz wydatków jednostek pomocniczych Gminy.
3) W zakresie przychodów i rozchodów – omówienie sytuacji finansowej gminy w tym źródeł przychodów oraz
planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich.
§ 2. Uchwalenie budżetu:
1) Opracowany przez Burmistrza projekt budżetu wraz z załącznikami i materiałami towarzyszącymi Burmistrz
przedkłada Radzie Miejskiej, w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy,
2) Opracowany przez Burmistrza projekt budżetu wraz z załącznikami i materiałami towarzyszącymi, Burmistrz
przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy
– celem zaopiniowania.
3) Przewodniczący Rady Miejskiej niezwłocznie przedkłada Radnym przedłożony przez Burmistrza projekt
budżetu wraz z materiałami towarzyszącymi.
4) Komisje Rady Miejskiej w terminie do 21 dni od otrzymania projektu, lecz nie później niż na 10 dni przed
planowanym terminem sesji budżetowej, odbywają posiedzenia, na których formułują pisemne opinie
o projekcie budżetu,
5) Komisja właściwa do spraw budżetu – opiniuje projekt budżetu po otrzymaniu opinii od pozostałych komisji
Rady Miejskiej i opinie przekazuje dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.
6) Przewodniczący Rady Miejskiej po otrzymaniu opinii komisji - przekazuje opinię Burmistrzowi, co najmniej
na 7 dni przed planowanym terminem sesji.
7) Komisja Rady Miejskiej, proponując wprowadzenie nowego wydatku, lub zwiększenie wydatku
przewidzianego w projekcie budżetu, zobowiązana jest wskazać źródła jego finansowania,
8) Burmistrz może z własnej inicjatywy oraz na podstawie wniosków zawartych w opiniach komisji
zaproponować autopoprawki do przedłożonego Radzie projektu uchwały budżetowej,
9) W przypadku nieuwzględnienia przez Burmistrza wniosków zawartych w opiniach komisji, Burmistrz
zobowiązany jest przedstawić stanowisko w sprawie nieuwzględnionych wniosków,
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10) W przypadku gdy z ustaleń prac nad budżetem wynika konieczność dokonania w projekcie uchwały
budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie
zwiększenie deficytu, dla ich wprowadzenia niezbędna jest zgoda Burmistrza.
11) Przewodniczący Rady Miejskiej w terminie ustawowym zwołuje sesję budżetową.
12) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy winno zostać poprzedzone:
a) odczytaniem projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) odczytaniem opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,
c) odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie
długu. Burmistrz zobowiązany jest przedstawić Radzie stanowisko wobec zastrzeżeń i uwag zawartych
w opinii.
d) przedstawieniem ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej,
e) dyskusją nad projektem uchwały budżetowej,
f) głosowaniem wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,
g) głosowaniem wniosków Komisji Rady Miejskiej, nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce,
h) głosowaniem uchwały budżetowej.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/405/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Toszek.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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Uzasadnienie
Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, stosownie do art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach
publicznych określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, podejmując uchwałę w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej określając w szczególności:
1)wymaganą szczegółowość projektu budżetu,
2)terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej,
3)wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej wraz
z projektem uchwały budżetowej.
Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienia uregulowania dotychczas
obowiązującej Uchwały Nr XLVIII/405/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 czerwca 2018 roku. Zakres
zmian uwzględnia sugestie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, co uzasadnia dokonanie zmiany
procedury poprzez podjęcie nowej i uchylenie dotychczas obowiązującej.
Podjęcie przez Rade przedmiotowej uchwały pozwoli na sprawne i terminowe realizowanie procedur związanych
z uchwaleniem budżetu gminy.
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