
Uchwała nr XII / 96 / 2007 

Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 29 sierpnia 2007 r. 

w sprawie procedury uchwalania bud�etu oraz rodzajów i szczegółowo�ci materiałów 
informacyjnych towarzysz�cych projektowi bud�etu miasta Sandomierza. 

      
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym                         

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm. ) 
Rada Miasta Sandomierza uchwala, co nast�puje: 

§ 1 
  1.   Burmistrz Miasta opracowuje projekt uchwały bud�etowej, który powinien zawiera�: 
a)     prognozowane dochody bud�etowe wg �ródeł i działów klasyfikacji bud�etowej,                  
z podziałem na bie��ce i maj�tkowe. 
b)     wydatki bud�etowe w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji bud�etowej, 
z wyodr�bnieniem: 

• wydatków bie��cych, w tym w szczególno�ci:  
• wynagrodze� i pochodnych od wynagrodze�,  
• dotacji,  
• wydatków na obsług� długu miasta,  
• wydatków przypadaj�cych do spłaty w danym roku bud�etowym, zgodnie z zawart� 

umow�, z tyt. por�cze� i gwarancji udzielonych przez miasto,  
• wydatków maj�tkowych     

c)     �ródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwy�ki bud�etowej miasta, 
d)     przychody i rozchody bud�etu miasta, 
e)     wydatki zwi�zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodr�bnieniem 
wydatków na finansowanie poszczególnych programów, 
f)      wykaz inwestycji planowanych do realizacji w roku obj�tym projektem bud�etu oraz 
wysoko�ci nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania, 
g)     wydatki na programy realizowane ze �rodków pochodz�cych z Unii Europejskiej oraz 
innych �ródeł zagranicznych, nie podlegaj�ce zwrotowi,   
h)      plany przychodów i wydatków zakładów bud�etowych, gospodarstw pomocniczych 
jednostek bud�etowych i dochodów własnych jednostek bud�etowych, 
i)       plany przychodów i wydatków funduszy celowych,  
j)       limit zobowi�za� z tyt. zaci�ganych kredytów i po�yczek oraz emitowanych papierów 
warto�ciowych na: 

• pokrycie wyst�puj�cego w ci�gu roku przej�ciowego deficytu bud�etu,  
• finansowanie planowanego deficytu bud�etu,  
• spłat� wcze�niej zaci�gni�tych zobowi�za� z tyt. emisji papierów warto�ciowych oraz 

zaci�gni�tych po�yczek i kredytów,  

k)      zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych 
l)        zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji 
zakładów bud�etowych,  
m)   dochody i wydatki zwi�zane z realizacj� zada� z zakresu administracji rz�dowej 
i   innych zada� zleconych miastu ustawami lub powierzonych jej w drodze porozumienia, 



n)      dotacje zwi�zane z realizacj� zada� miast (inne ni� okre�lone w lit. k i l), 
o)      dochody i wydatki zwi�zane z realizacj� zada� wspólnych realizowanych w drodze 
umów lub porozumie� mi�dzy jednostkami samorz�du terytorialnego, 
p)      dochody z tytułu wydawania zezwole� na sprzeda� napojów alkoholowych i wydatki na 
realizacj� zada� okre�lonych w programie profilaktyki i rozwi�zywania problemów 
alkoholowych,  
q)      wykaz obowi�zuj�cych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, 
r)       tworzone rezerwy celowe 
s)       zakres przedmiotowy i kwotowy upowa�nienia Burmistrza Miasta, w szczególno�ci do: 

• zaci�gania zobowi�za� zwi�zanych z realizacj� zada� wynikaj�cych z wieloletnich 
programów inwestycyjnych oraz programy i projekty realizowane ze �rodków 
pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej oraz ze �ródeł zagranicznych, nie 
podlegaj�ce zwrotowi,  

• zaci�gania zobowi�za� z tytułu umów, których realizacja w roku nast�pnym jest 
niezb�dna dla zapewnienia ci�gło�ci działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 
nast�pnym,  

• zaci�gania kredytów i po�yczek oraz emisji papierów warto�ciowych na pokrycie 
wyst�puj�cego w ci�gu roku bud�etowego deficytu bud�etu,  

• dokonywania zmian w bud�ecie,  
• lokowania czasowo wolnych �rodków bud�etowych na rachunkach w innych bankach 

ni� bank prowadz�cy obsług� bud�etu,  
• udzielania por�cze� i gwarancji,  
• samodzielnego zaci�gania zobowi�za� jednorazowo do okre�lonej kwoty.  

    2.    Do projektu uchwały bud�etowej doł�cza si� prognoz� długu na koniec roku 
bud�etowego i lata nast�pne, wynikaj�ce z planowanych i zaci�gni�tych zobowi�za� oraz 
informacj� o stanie mienia komunalnego obejmuj�c� : 
a)     dane dot. przysługuj�cych jednostce samorz�du terytorialnego praw własno�ci, 
b)     dane dot. innych ni� własno�� praw maj�tkowych, w tym w szczególno�ci 
o ograniczonych prawach rzeczowych, u�ytkowaniu wieczystym, wierzytelno�ciach, 
udziałach w spółkach, akcjach  oraz o posiadaniu, 
c)     dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie okre�lonym w lit. a) i b), od 
dnia zło�enia  poprzedniej informacji, 
d)     dane o dochodach uzyskanych z tyt. wykonywania  prawa własno�ci i innych praw  
maj�tkowych oraz z wykonywania  posiadania, 
e)     inne dane i informacje o zdarzeniach maj�cych wpływ na stan mienia  komunalnego.   
    3.      Doł�czone do projektu uchwały bud�etowej obja�nienia powinny zawiera�: 
a)      omówienie poszczególnych �ródeł dochodów ze wskazaniem metod ich szacowania, 
b)      omówienie �ródeł przychodów i wydatków zakładów bud�etowych  
c)      omówienie wydatków bud�etowych, 
d)      informacj� o finansowaniu zada� inwestycyjnych. 
    4.  Opracowany projekt uchwały bud�etowej wraz z obja�nieniami oraz informacj� o stanie 
mienia komunalnego Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej najpó�niej do dnia 15 listopada roku poprzedzaj�cego rok bud�etowy. 

§ 2 
1. Przewodnicz�cy Rady Miasta niezwłocznie przekazuje projekt bud�etu wraz                    

z informacj�    o stanie mienia komunalnego i obja�nieniami stałym komisjom Rady  
Miejskiej. 



2. Projekt uchwały bud�etowej wraz z materiałami informacyjnymi podlega 
zaopiniowaniu przez wszystkie komisje stałe Rady Miasta.  

3. Komisje Rady Miasta odbywaj� posiedzenia, na których formułuj� na pi�mie 
swoje opinie o projekcie uchwały bud�etowej.  

4. Komisja proponuj�ca wprowadzenie nowego wydatku lub zwi�kszenie wydatku    
przewidzianego w projekcie uchwały bud�etowej zobowi�zana jest wskaza� �ródło 
finansowania.  
5. Zmiany powoduj�ce zmniejszenie dochodów lub zwi�kszenie wydatków                               
i jednocze�nie zwi�kszenie deficytu bud�etu wymagaj� zgody Burmistrza Miasta. 
6. Zbiorcz� opini� wydaje Komisja Bud�etowa na posiedzeniu z udziałem    

przewodnicz�cych pozostałych komisji.  
7. Burmistrz Miasta po zapoznaniu si� ze zbiorcz� opini� Komisji Bud�etowej                    

i wnioskami    pozostałych komisji stałych Rady Miasta przedkłada Radzie Miasta 
uwzgl�dnione wnioski w formie autopoprawki do projektu uchwały bud�etowej. 
Nieuwzgl�dnione w autopoprawce wnioski wymagaj� uzasadnienia Burmistrza Miasta. 

§3 
Przy sporz�dzaniu porz�dku sesji Rady Miasta, na której rozpatrywany b�dzie projekt 
bud�etu, powinny by� uwzgl�dnione nast�puj�ce punkty: 
1/ odczytanie projektu uchwały bud�etowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta, 
2/ odczytanie wniosków nie uwzgl�dnionych w projekcie bud�etu 
3/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
4/ odczytanie opinii komisji stałych, 
5/ koreferat Przewodnicz�cego Komisji Bud�etu i Finansów, w tym odczytanie ostatecznej 

opinii na temat projektu bud�etu 
6/ dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
7/ głosowanie na projektem uchwały bud�etowej. 

§ 4 
  
Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza.  

  
§ 5 

  
Traci moc uchwała XVI / 106 / 1999 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 wrze�nia 1999 roku 
w sprawie procedury uchwalania bud�etu i szczegółowo�ci materiałów informacyjnych 
towarzysz�cych projektowi bud�etu miasta Sandomierza. 
 

§ 6 
  

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  
 

Przewodnicz�cy 
Rady Miasta 

Janusz Sochacki 
 
 
 
 
 
 



U z a s a d n i e n i e 
 
 

 
 
Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym procedur� 
uchwalania bud�etu oraz rodzaje i szczegółowo�� materiałów informacyjnych 
towarzysz�cych projektowi ustala Rada Gminy.  
Powy�szy projekt uwzgl�dnia zmiany  wynikaj�ce z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku                    
o finansach publicznych . 
 
 


