UCHWAŁA NR XXXVII/246/2021
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO
z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Na podstawie art.53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2020 r., poz. 920 z późn.zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Projekt uchwały budżetowej powiatu sporządza się w szczegółowości określonej
przepisami ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem ust.2-3.
2. Podstawą do opracowania projektu budżetu są przyjęte przez Radę Powiatu Karkonoskiego
uchwały w sprawach strategii, kierunków działań, prognozy i programy rozwoju z różnych dziedzin
działalności powiatu.
3. Do projektu uchwały budżetowej dołącza się załączniki określające plan:
1) dochodów budżetowych w szczegółowości określonej w art.235 ustawy o finansach publicznych,
2) wydatków budżetowych w szczegółowości określonej w art.236 ustawy o finansach publicznych,
3) wydatków inwestycyjnych w szczegółowości: dział, rozdział nazwa zadania, okres realizacji
zadania, łączna wartość zadania, wartość zadania w danym roku budżetowym,
4) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami,
5) dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej,
6) dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska,
7) dotacji udzielanych z budżetu powiatu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów
publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji
przedmiotowych, podmiotowych i celowych,
8) wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
9) przychodów i rozchodów budżetu powiatu.
§ 2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej obejmuje w szczególności omówienie:
1) prognozowanych ważniejszych źródeł dochodów,
2) planowanych wydatków bieżących i majątkowych,
3) przychodów i rozchodów budżetu,
4) informację o planowanych wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatkach na
ochronę środowiska.
§ 3. Materiały informacyjne obejmują:
1) wykaz otrzymanych informacji wykorzystanych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej,
2) wysokość przyjętych wskaźników.
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§ 4. Określa się tryb i terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVIII/280/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 24 września
2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu
Leszek Supierz
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Załącznik nr 1
Do uchwały nr XXXVII/246/2021
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 28 października 2021 r.
TRYB I TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TOKU PRAC NAD PROJEKTEM
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Lp.
WYSZCZEGÓLNIENIE
ODPOWIEDZIALNI
TERMIN
1

2

1. Przedłożenie wniosków do budżetu
przez Komisje Rady Powiatu
2. Przedłożenie projektu uchwały
budżetowej Przewodniczącemu Rady
Powiatu Karkonoskiego
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
we Wrocławiu.
Projekt
uchwały
budżetowej
dostarczany jest radnym drogą
elektroniczną.
3. Opiniowanie projektu uchwały
budżetowej przez stałe Komisje Rady
Powiatu

3

4

Przewodniczący Komisji Rady do 20
Powiatu Karkonoskiego
października
Zarząd Powiatu
do 15
Karkonoskiego
listopada

Przewodniczący Rady
Powiatu Karkonoskiego,
Przewodniczący
poszczególnych Komisji
Przewodniczący Rady
Powiatu Karkonoskiego,
Przewodniczący Komisji
właściwej ds. budżetu

do 14
dni od dnia
przedłożenia
projektu
do 21 dni od
dnia
przedłożenia
projektu

4. Opracowanie
przez
Komisję
właściwą
do
spraw
budżetu
ostatecznej opinii i wniosków do
projektu
uchwały
budżetowej
i przedstawienie
jej
Zarządowi
Powiatu.
Wnioski składane przez Radnych
wskazują źródło sfinansowania
wydatków.
Przedłożenie
Radzie
Powiatu Zarząd Powiatu Karkonoskiego do 30 dnia od
5 autopoprawki do projektu uchwały
dnia
budżetowej
wraz
z
opinią
przedłożenia
Regionalnej Izby Obrachunkowej
projektu
Przyjęcie uchwały budżetowej przez Rada Powiatu Karkonoskiego
do 31 grudnia
6. Radę Powiatu Karkonoskiego
7. Porządek sesji budżetowej obejmuje :
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką Zarządu
Powiatu Karkonoskiego,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej,
3) przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Powiatu,
4) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków Komisji właściwej
ds. budżetu,
5) dyskusja,
6) głosowanie nad autopoprawką Zarządu Powiatu Karkonoskiego,
7) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z autopoprawką Zarządu.
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Uzasadnienie
Art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakłada na organ stanowiący
obowiązek podjęcia uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, która
w szczególności winna określać:
1)

wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu
terytorialnego;
3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych, które zarząd przedłoży
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały
budżetowej.
Traci moc uchwała Nr XLVIII/280/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 24 września
2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Dotychczas obowiązująca w tym
zakresie uchwała funkcjonuje od 11 lat, dlatego Zarząd przedstawia zaktualizowaną i dostosowaną
do aktualnych uwarunkowań propozycję tej regulacji.
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