UCHWALA NR XXXVIIII292/2010
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 2 lipca 201 Or.
w sprawie: trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzll.dzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr214, poz. 1806, z
2003r. Nr 162,poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z
2008r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz.753, z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i 146), oraz art.234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146.)
Rada Powiatu
uchwala, co nast~puje:

§ 1. Ustala si~ tryb prac nad projektem uchwaly budzetowej zgodnie
z procedurll. opracowywania i uchwalania budZetu Powiatu Tucholskiego zawartll.
w zahlczniku do niniejszej uchwaly,

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Zarzll.dowi Powiatu.

§ 3. Traci moc uchwala Nr XXIXl196/2005 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia
15 wrzesnia 2005 r. w sprawie: ustalenia trybu prac nad projektem uchwaly
budzetowej.
§ 4. Uchwala wchodzi wzycie z dniem podj~cia.

Stan'

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 0 samorz~dzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z porn. zm.) Rada Powiatu okresla tryb prac nad projektem
uchwaly budzetowej ustalaj~c w szczego1nosci:
1. terminy obowi~j~ce w toku prac nad projektem budzetu powiatu,
2. obowi~ki powiatowych samorz~dowychjednostek organizacyjnych w toku
prac nad projektem budzetu powiatu,
3. wymagan~ szczegolowos6 proj ektu,
4. wymogi dotycz~ce uzasadnienia i materialy informacyjne, ktore Zarz~d
Powiatu powinien przedstawi6 Radzie Powiatu , przedkladaj~c projekt
uchwaly budZetowej.
Podstaw~ prawn~podj~cia niniejszej uchwaly stanowi now a ustawa z dnia 27 sierpnia
2009r. 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poin. zm.) art. 234
ktory, upowaznia Rad~ Powiatu do okreslenia trybu prac nad projektem uchwaly
budzetowej. W zwi~ku z tym, konieczne bylo podj~cie niniejszej uchwaly.
Uchwala zostala przyj~ta 15 glosami za, przy braku glosow przeciwnych i
wstrzymuj~cych.

Zal~cznik

do Uchwaly Nr XXXVIII1292/20 10
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 2 lipca 201 Or.
Tryb prac nad projektem uchwaly budtetowej Powiatu Tucholskiego

§1

1.

Zarz~d

Powiatu przyst~puj~c do opracowania projektu budzetu na nast~pny rok
budzetowy podejmuje w terminie do dnia 15 wrzesnia uchwal~ okreslaj~c~
podstawowe wskainiki do prac nad budZetem oraz okreSla szczegolowe wytyczne
do opracowania materialow planistycznych do projektu uchwaly budzetowej na
kolejny rok budZetowy, dla jednostek organizacyjnych powiatu.

2. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydzia16w oraz
powiatowe sluZby, inspekcje i straze opracuj~ na podstawie uchwaly zarz~du, 0
ktorej mowa w pkt.l plan rzeczowy zadaii oraz projekt planow finansowych wraz z
uzasadnieniem w terminie do 10 pazdziemika roku poprzedzaj~cego rok
budZetowy.
3. Radni, stowarzyszenia, fundacje oraz inne jednostki organizacyjne mog~ skladac
Zar~dowi Powiatu wnioski do projektu budzetu. Termin skladania wnioskow
uplywa 10 paidziemika.
4. Wnioski i uwagi do projektu budzetu na kolejny rok budzetowy winny zawierac:
a) rodzaj zadania, przedsi~wzi~cia,
b) uzasadnienie celowosci,
c) wysokosc nakladow finansowych,
'd) .zr6dla finansowania w tym udzial wlasny wnioskodawcy.
'
Wnioskj zlozone po terminie nie b~d~ rozpatrywane.
§2

Na podstawie otrzymanych materia16w planistycznych, wnioskow radnych, Komisji
Rady, stowarzyszeii i fundacji, skalkulowanych dochodow wlasnych budzetu powiatu,
dotacji celowych i subwencji z budzetu panstwa oraz udzialow w podatkach,
stanowi~cych dochody budzetu powiatu, Skarbnik powiatu opracowuje zestawienie
zbiorcze dochodow i wydatkow oraz przychodow i rozchodow powiatu w terminie do
dnia 5 listopada roku poprzedzaj'lcego planowany rok budzetowy i przedklada
Zarz'ldowi wraz z objasnieniami.

§3
Projekt uchwaly budzetowej obejmujew szczegolnosci:
1) kwot~; planowanych dochodow budzetu powiatu z wyodr~bnieniem dochodow
biez'lcych i maj'ltkowych w tym w szczegolnosci z tytulu dotacji i srodkow na

fmansowanie wydatk6w na

realizacj~

zadan finansowanych z udzialem srodk6w

pochodz~cych z budzetu Dnii Europejskiej oraz niepodlegaj~ce zwrotowi srodki z

pomocy udzielanej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia 0
Wolnym Handlu (EFTA), a takze srodki pochodz~ce ze irodel zagranicznych
niepodlegaj~ce zwrotowi
2) kwot~ planowanych wydatk6w budzetu powiatu w podziale na dzialy, rozdzialy i
paragraf)r klasyftkacji budZetowej z wyodr((bnieniem:
a/ wydatkow biez~cych, w tym w szczegolnosci:
- wynagrodzen i pochodnych od wynagrodzen,
- swiadczen na rzecz osob fizycznych,
- wydatk6w na programy finansowane z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w
art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy 0 finansach publicznych,
- dotacji na zadania biez~ce,
- wydatkow na obslug(( dlugu powiatu,
- wydatk6w z tytulu por~czen i gwarancji udzielonych przez powiat,
przypadaJ~cych do splaty w danym roku budzetowym,
bl wydatk6w maj~tkowych, w tym w szczeg6lnosci:
- wydatk6w na zakup i obj((cie akcji oraz wniesienie wklad6w do sp61ek
prawa handlowego,
- wydatk6w na zakupy i inwestycje jednostek budzetowych, w tym na programy
fmansowane z udzialem srodkow, 0 ktorych mowa w art. 5 ust.l pkt.2 i 3
ustawy 0 finansach publicznych,
-dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji
inwestycji.
cl kwoty planowanych dotacji udzielonych z budZetu, w podziale na dotacje
dla jednostek sektora finans6w publicznych i dotacje dla jednostek spoza
sektora finans6w publicznych,
3) kwot(( planowanego deficytu albo planowanej nadwyzki budzetu wraz ze fr6dlami
pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyi:ki budzetowej,
4) kwot(( planowanych przychod6w i rozchod6w budzetu powiatu,
5) limit zobowi~zail z tytulu zaci~i((tych kredytow i pozyczek oraz emitowanych
papier6w wartosciowych,
6) kwot(( wydatkow przypadaj~cych do splaty w danym roku budzetowym, zgodnie z
zawart~ umowlb z tytulu por((czen i gwarancji udzielonych przez Powiat Tucholski.
7) plan dochod6w i wydatk6w zwiqzane z realizacj~:
a) zadail z zakresu administracji r~dowej i innych zadan zleconych powiatowi
odr((bnymi ustawami,
b) zadan wykonywanych na mocy porozumien z organ ami administracji
rz~dowej,

c) zadail realizowanych w drodze um6w lub porozurnien mi((dzy j ednostkami
samorz~du terytorialnego,
8) plan dochodow i wydatk6w wydzielonych rachunk6w dochod6w jednostek, 0
kt6rych mow a wart. 223 ust. 1 ustawy 0 finansach publicznych,
9) upowai:nienie dla Zarz~du Powiatu do 2laci~ania kredyt6w i pozyczek oraz emisji
papier6w wartosciowych na pokrycie wyst((puj~cego w ci~u roku budzetowego
deficytu budzetu Powiatu,

10)upowaZnienie dla Zarzqdu Powiatu do lokowania wolnych srodk6w na rachunkach
bankowych w innych bankach niz w banku prowadz~cym obslug~ budzetu
powiatu,
11 )upowaZnienie Zarz~du Powiatu do dokonywania zmian w budzecie, w zakresie
okreslonym w art. 258 ustawy 0 finansach publicznych,
12)ustalenie maksymalnej wysokosci p0Zyczek i por~czeii udzielanych przez Zarz~d
Powiatu,
13)inne upowamienia dla Zarz~du Powiatu przewidziane ustawami.
§4

Do projektu uchwaly budzetowej
a) uzasadnienie,
b) materialy informacyjne

dol~cza si~:

I)Uzasadnienie winno zawierac:
a) uzasadnienie projektowanych dochod6w z podzialem na dochody biez~ce i
maj~tkowe, z uwzgl~dnienieln relacji zapisanych w art.242 ust. 1 ustawy 0
finansach publicznych,
b) uzasadnienie projektowanych wydatk6w, z podzialem na wydatki biez~ce
maj~tkowe,

c) uzasadnienie prawne - podstawy prawne projektu uchwaly budzetowej,
2)Materialy informacyjne, winny zawierac:
a) informacj~ 0 planowanych dochodach (biez~cych i maj~tkowych), obejmuj~c~:
- wykonanie za poprzedni rok budzetowy,
- przewidywane wykonanie za biez~cy rok budzeto\yy,
- informacje 0 ir6dlach prognozowanych dochod6w budzetowych
b) informacj~ 0 planowanych wydatkach (biez~cych i maJ~tkowych) obejmuj~c~:
- wykonanie za poprzedni rok budzetowy,
- przewidywane wykonanie za biez~cy rok budzetowy,
- informacj~ 0 ir6dlach finansowania
§5

Projekt uchwaly budzetowej wraz z objasnieniami, Zarz~d Powiatu przedklada w
terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzaj~cego planowany rok budzetowy:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania opinii,
2) Radzie Powiatu.
§6
Przewodnicz~cy

Rady niezwlocznie przekazuje projekt uchwaly budzetowej z
materialami informacyjnymi do zaopiniowania przez Komisj e Rady.

§7

1. Komisj e Rady w terminie 14 dni od daty otrzymania material6w· odbywaj ~
posiedzenia, na lct6rych formuluj~na pismie opinie 0 projekcie budZetu.
2. W przypadku zgloszenia propozycji wprowadzenia do budzetu nowego zadania
lub zwi~kszenia wydatk6w przewidywanych w projekcie, komisja obowi~zana jest
wskazac zr6dlo j ego sfinansowania.
3. Opinie poszczeg6lnych komisji przedstawiane s~ Komisji Finans6w i Budzetu ,
kt6ra w terminie nie dluZszym niz 7 dni od daty ich otrzymania formuluje
ostateczn'l opini~ 0 projekcie budZetu i przedkladaj'lPrzewodnicz'lcemu Rady.
4. W posiedzeniu Komisji Finans6w i Budzetu opiniuj'lcej projekt budzetu
uczestnicz'lprzewodnicz'lcy pozostalych staiych komisji i Zarz'ld Powiatu.
5. Przewodnicz'lcy Rady przedklada wnioski i opinie komisji, wraz z opini'l Komisji
Finans6w i Budzetu Zarz'ldowi Powiatu

§8
1. Zarz'ld Powiatu, moze na podstawie wniosk6w Komisji dokonac autopoprawek w
projekcie uchwaly budzetowej.
2. Nieuwzgl~dnione w projekcie budzetu opinie i wnioski komisji wymagaj'l
uzasadnienia Zarz'ldu.

§9
I.Porz'ldek obrad Sesji Rady Powiatu, na kt6rej rozpatrywany b~dzie projekt uchwaiy
budzetowej, powinien obejmowac:
1) przedstawienie ostatecznej wersji budzetu, z uwzgl~dnieniem autopoprawek
Zarz'ldu Powiatu
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3) przedstawienie opinii poszczeg6lnych Komisji, w tym Komisji Finans6w 1
Budzetu,
4) przedstawienie stanowiska Zarz'ldu w sprawie opinii i wniosk6w komisji,
5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przeglosowanie,
6) glosowanie nad projektem uchwaiy budzetowej.
2.Bez zgody Zarz'ldu Rada nie moze wprowadzi6 w projekcie uchwaiy budZetowej
zmian powoduj'lcych zmniejszenie dochod6w lub zwi~kszenie wydatk6w i
jednoczesne zwi~kszenie deficytu budzetu, a true zwi~kszenie planowanych
dochod6w bez jednoczesnego ustanowienia ir6del tych dochod6w.

§ 10
1.Rada uchwala uchwal~ budzetow'l przed rozpocz~ciem roku budzetowego, a w
sZ9zeg61nie uzasadnionych przypadkach - nie p6zniej niz do dnia 31 stycznia roku
budzetowego.
2.Do czasu uchwalenia budzetu podstaw'l gospodarki fmansowej jest projekt uchwaiy,
przedstawiony RIO i Radzie w terminie do 15 listopada.

Stani
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