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Uchwala Nr ::~~~~.I/305/2010
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 4 listopada 2010r.

zmieniająca uchwalę nr XLII/284/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 23 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późno zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1592 z późno zm.) Rada Powiatu uchwala,
co następuje:

W uchwale nr XLII/284/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 września 2010 roku
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 4 wyraz "budżetu" zastępuje się wyrazami "uchwały budżetowej".
2) w § 2 wykreśla się wyrazy "projekt budżetu oraz przygotowuje".
3) w § 8 w ust. 1 wyrazy "projekt budżetu wraz z materiałami informacyjnymi" zastępuje się
wyrazami "projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi" oraz w ust. 4 wyrazy "o projekcie budżetu" zastępuje się wyrazami
"o projekcie uchwały budżetowej".
4) uchyla się § 9 uchwały, wobec czego dokonuje się zmiany dotychczasowej numeracji
paragrafów w ten sposób, że § 10 otrzymuje nr § 9, § 11 otrzymuje nr § 10, § 12 otrzymuje
nr § Iloraz § 13 otrzymuje nr § 12.

Uzasadnienie do uchwały Nr

XLIII/3'OS/2010
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 04.11.2010r

Zmiana uchwał spowodowana jest koniecznością zmiany użytej w niej terminologii, tj. Użyte
wyrazy "projekt budżetu" znależy zastapić wyrazami "projekt uchwały budżetowej".
Zmian ponadto obejmuje wykresienie z treści uchwały § 9, który nakładał na Zarząd Powiatu - jako
organ, do którego należy inicjatywa sporzadzenia projektu - obowiazek wtórnego przedłożenia
Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej, skorygowanego na skutek opinii i propozycji stałych
komisji oraz finalnie komisji do spraw budżetu, którym uprzednioprojekt został złożony (§ 7 i § 8
zmienionej uchwały).
Ustawa o finansach publicznych, podobnie jak przepisy ustrojowe nie reguluje trybu uchwalania
budżetu wskazując jedynie, że uchwalenie należy do rady. Zmieniona uchwała określa, że projekt
uchwały budżetowej Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu oraz właściwej Regionalnej Izbie
Obrachunkowej. Przewodniczący rady przekazuje złożony projekt do zaopiniowania komisjom.
Ostateczna opinia - formuowana przez komisje do spraw budżetu - trafia do Przewodniczącego
Rady, który zapoznaje z nią Zarząd. Kolejnym etapem jest omówienie projektu, przedstawienie
opinii i wniosków ( w tym opinii RIOO, przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie
opinii i wniosków komisji oraz radnych, dyskusji i głosowanie poprawek, a następnie głosowanie
nad proj ektem uchwały budżetowej. Te czynności podej mowane są na sesj i poświęconej
uchwalaniu budżetu.
Wobec tego nie znajduje uzasadnienie wtórne składanie projektu uchwały budżetowej, o którym
stanowił § 9 zmienionej uchwały.
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