
UCHWAŁA NR LVIII/436/10 
RADY MIEJSKIEJ W KAMIE ŃSKU 

z dnia 8 listopada 2010 r. 

w sprawie procedury uchwalania budŜetu Gminy Kamieńsk. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym      
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 234, 235 oraz 236 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. 
Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje: 

    § 1. Burmistrz Kamieńska w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budŜetowy 
przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budŜetowej 
zawierającej projekt budŜetu sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŜetowej i 
załączniki. 

    § 2. 1. Do projektu uchwały budŜetowej załącza się materiały informacyjne i objaśnienia 
składające się z części opisowej i tabel. 
      2. Część opisowa obejmuje omówienie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji 
budŜetowej. 
      3. Część tabelaryczna zawiera zestawienie dochodów według źródeł oraz zestawienie 
wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budŜetowej, w szczegółowości do 
paragrafów. 
 

§ 3. 1. Przewodniczący Rady Miejskiej w terminie tygodnia od otrzymania projektu 
budŜetu przesyła projekt uchwały budŜetowej wraz z objaśnieniami Komisjom Rady celem 
zaopiniowania. 

    2. Komisje Rady w terminie do 5 grudnia poprzedzającego rok budŜetowy odbywają 
posiedzenia, na których formułują na piśmie swoje opinie o projekcie uchwały budŜetowej i 
przedstawiają je Komisji BudŜetowej. 
         3. Komisja BudŜetowa w terminie do 12 grudnia roku poprzedzającego rok budŜetowy 
formułuje ostateczną opinię i przedkłada ją Burmistrzowi Kamieńska.  
         4. KaŜda negatywna opinia wymaga merytorycznego uzasadnienia wskazującego na stan 
oczekiwany. Proponowane zmiany nie mogą zwiększać deficytu budŜetu. 
 

§ 4. Burmistrz Kamieńska po zapoznaniu się z opinią Komisji BudŜetowej i po 
wprowadzeniu ewentualnych zmian, przedkłada Radzie Miejskiej, w terminie do 17 grudnia roku 
poprzedzającego rok budŜetowy, projekt uchwały budŜetowej z uwzględnionymi wnioskami o 
zmianę wraz z częścią opisową, w której omówieniu podlegają wprowadzone zmiany. 
 

   § 5. Przewodniczący Rady Miejskiej w terminie do 21 grudnia roku poprzedzającego rok 
budŜetowy ustala termin posiedzenia Rady Miejskiej, na której będzie uchwalany budŜet i 
powiadamia o tym terminie Radnych, przesyłając im projekt uchwały budŜetowej                             



z uwzględnionymi wnioskami o zmianę wraz z częścią opisową. 
 

§ 6. Punkt obrad sesji „Uchwalenie budŜetu” przebiegać będzie według porządku: 
1) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej; 
2) odczytanie opinii Komisji Rady dotyczących projektu uchwały budŜetowej przy czym  
   opinia Komisji BudŜetowej przedstawiana jest jako ostatnia; 
3) przedstawienie projektu uchwały budŜetowej; 
4) dyskusja nad projektem uchwały budŜetowej; 
5) głosowanie. 

 

    § 7. W sytuacji, gdy określony termin, o którym mowa w niniejszej uchwale przypada w dniu 
wolnym od pracy, terminem obowiązującym jest ostatni dzień roboczy przypadający przed tym 
terminem. 

 

   § 8. Traci moc uchwała Nr XXVI/222/2001 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 19 
września 2001 r. w sprawie trybu prac nad projektem budŜetu Gminy Kamieńsk. 

 

    § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska. 

 

    § 10. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńsku. 


