
UCHWAŁA Nr XXIV/144/ 2020 

RADY MIEJSKIEJ w SZYDŁOWIE 

z dnia 22 września 2020 r. 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Szydłów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 
234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. 
U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, 
poz. 568, poz. 695, poz. 1175), Rada Miejska w Szydłowie uchwala, co następuje: 

Ustala się tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szydłów 
określony w załączniku do niniejszej uchwały. 

Traci moc Uchwała Nr LIII/ 265/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 września 
2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

§ 1 -

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów. 

§3. 

§4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
PRZEWODNICZĄCA 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXIV/144/ 2020 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 22 września 
2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Szydłów 

Zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 
uchwała organu stanowiącego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej określa 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 

wraz z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu. 
Z powyższego przepisu wynika, iż uchwała podejmowana na tej podstawie ma 

regulować tryb prac nad projektem uchwały budżetowej. Wskazany przepis stanowi 
podział kompetencji pomiędzy obydwoma organami jst., na zasadzie wyłączności 
kompetencji każdego z nich, w procesie tworzenia budżetu. 

Prace nad projektem uchwały budżetowej rozpoczynają się od momentu 
sporządzenia projektu uchwały budżetowej przez Burmistrza Miasta i Gminy. Brakuje 
zatem podstaw prawnych do regulowania przez organ stanowiący w omawianym trybie 
prac poprzedzających sporządzenie projektu uchwały budżetowej, w tym określenia 
obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i pracowników urzędu 
w toku prac poprzedzających sporządzenie projektu uchwały budżetowej. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 



Załącznik 
do Uchwały Nr XXIV/144/ 2020 
Rady Miejskiej w Szydłowie 
z dnia 22 września 2020 r. 

Tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej Gminy Szydłów 

§ 1 . 
1. Projekt budżetu gminy opracowany jest w pełnej szczegółowości klasyfikacji 

budżetowej (dział, rozdział, paragraf). 
2. Projekt budżetu opracowany jest na podstawie: 

1) założeń do projektu budżetu określających kierunek działania w zakresie polityki 
społecznej, gospodarczej i finansowej Gminy Szydłów w roku budżetowym, 

2) wniosków stałych komisji rady, radnych, klubu radnych, jednostek 
organizacyjnych Gminy Szydłów oraz wniosków jednostek pomocniczych Gminy, 

3) przewidywanych stawek podatków i opłat lokalnych, 
4) założeń makroekonomicznych, w tym głównie prognozy kształtowania się cen 

towarów i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych, 
5) informacji na temat przyznanych kwot subwencji i dotacji z budżetu państwa 

i prognozowanych udziałów w podatkach, stanowiących dochód budżetu 
państwa, 

6) sprawozdania o wykonaniu budżetu za trzy kwartały i przewidywanym wykonaniu 
dochodów za cały rok. 

3. Wnioski do projektu budżetu składa się do 30 września roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

§2 . 
Opracowany przez Burmistrza projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem 
i materiałami informacyjnymi, Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej w Szydłowie 
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach, w terminie do 15 listopada roku 
poprzedzającego rok budżetowy. 

§3. 
1. Przewodniczący Rady Miejskiej przekazuje projekt uchwały budżetowej wraz 

z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi radnym Rady Miejskiej w Szydłowie 
niezwłocznie, najpóźniej na 30 dni przed sesją budżetową. 

2. Stałe Komisje Rady Miejskiej w Szydłowie odbywają posiedzenia w terminie do 
14 dni od daty otrzymania projektu uchwały, nie później niż 14 dni przed sesją 
budżetową, na których formułują pisemne opinie o projekcie budżetu i przekazują 
je niezwłocznie do Komisji Rady właściwej do spraw budżetu. 

3. Komisje Rady proponując wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku 
ujętego w projekcie budżetu, zobowiązane są wskazać źródło jego finansowania. 

4. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy Szydłów po otrzymaniu 
wniosków i opinii od pozostałych Komisji, formułuje opinię o projekcie budżetu 
i wraz z uzasadnieniem przekazuje je Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 
Przewodniczący Rady Miejskiej niezwłocznie przekazuje wyżej wymienioną opinię 
i wnioski Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

5. Bez zgody Burmistrza Miasta i Gminy, Rada Miejska nie może wprowadzić 
w projekcie budżetu zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie 
wydatków i zwiększenie deficytu budżetu. 

6. Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosków 
komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego rozpatruje zgłoszone wnioski 
i w przypadku uwzględnienia któregokolwiek wprowadza go do projektu uchwały 
budżetowej głosowanej na sesji budżetowej. 



7. Burmistrz może również wprowadzić inne autopoprawki wraz z uzasadnieniem do 
projektu uchwały budżetowej głosowanej na sesji. 

§4. 
Rada Miejska w Szydłowie podejmuje uchwałę budżetową w terminie do 31 grudnia 
roku poprzedzającego rok budżetowy a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 
dnia 31 stycznia roku budżetowego. 

§5. 
1. Podjęcie uchwały budżetowej winno być poprzedzone: 

1) przedstawieniem głównych założeń budżetu na rok przyszły, 
2) odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej oraz o prognozie długu, 
3) przedstawieniem opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, 
4) przedstawieniem ewentualnych poprawek Burmistrza do projektu uchwały 

budżetowej, 
5) dyskusją nad projektem uchwały, 
6) głosowaniem nad zgłoszonymi poprawkami, 
7) głosowaniem uchwały budżetowej. 

2. Uzasadnienie projektu uchwały budżetowej zawiera: 
1) opis prognozowanych dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach 

klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, 
2) opis planowanych wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej 

wraz z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, 
3) opis planowanych przychodów i rozchodów budżetu, 
4) informację na temat planowanego deficytu i źródeł jego pokrycia lub informację 

na temat prognozowanej nadwyżki, 
5) informację o tytułach dłużnych oraz udzielonych poręczeniach, gwarancjach 

i udzielonych pożyczkach. 

§7. 
Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej obejmują: 
1) informację Ministra Finansów dotyczącą planowanych kwot subwencji i udziałów 

w podatków dochodowym, 
2) informację Wojewody Świętokrzyskiego o przyjętych do projektu uchwał budżetowej 

wielkości dotacji celowych na zadania realizowane przez Gminę Szydłów. 


