
UCHW ALA NR LIII/392/l0
RADY MIAST A RA W A MAZOWIECKA

z dnia 27 paidziernika 2010 roku

w sprawie okreslenia trybu prac nad projektem uchwaly budietowej miasta Rawa
Mazowiecka.

N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i poz.146 i Nr 106 poz.675) oraz
art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620 i Nr 123 poz.835) Rada Miasta Rawa
Mazowiecka uchwala, co nastfpuje:

§ 1. 1. Projekt budzetu miasta Rawa Mazowiecka opracowuje Burmistrz Miasta Rawa
Mazowiecka uwzgl~dniajqc obowiqzujqce przepisy 0 finansach publicznych.

2.Projekt uchwaly budzetowej wraz z uzasadnieniem i materialami informacyjnymi
Burmistrz Miasta przedklada Radzie Miasta Rawa Mazowiecka i regionalnej izbie
obrachunkowej celem zaopiniowania, najp6zniej do dnia 15 listopada roku poprzedzajqcego
rok budzetowy.

§ 2. 1.Ustala si~ szczeg61owosc projektu budzetu miasta Rawa Mazowiecka:
1) Projekt uchwaly budzetowej okresla:
a) lqczn'lkwot~ planowanych dochod6w w ukladzie dzia16w i paragraf6w klasyfikacji
budzetowej, w podziale na dochody biez'lce i maj'ltkowe. W planie wyodr~bnia si~ dochody
zwi'lzane z realizacj'l zadan z zakresu administracj i rZ'ldowej i innych zadan zleconych
ustawami oraz z realizacj'lzadan w drodze um6w lub porozumien z innymi jednostkami
samorz'ldu terytorialnego.
b) l'lczn'l kwot~ planowanych wydatk6w w ukladzie dzia16w i rozdzia16w klasyfikacj i
budzetowej z podzialem na:

• Wydatki jednostek budzetowych w tym: wydatki na wynagrodzenia i skladki od nich
naliczone oraz wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadan statutowych,

• Wydatki na programy finansowane z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3 ustawy 0 finansach publicznych,



• Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udzialem
srodk6w, 0 kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 0 finansach publicznych,

• Zakup i objecie akcji i udzial6w oraz wniesienie wklad6w do sp6lek prawa
handlowego.

c) kwoty plano wane go deficytu albo planowanej nadwyzki budzetowej wraz ze zr6dlami
pokrycia deficytu albo rozdysponowania nadwyzki budzetu miasta,

d) lqcznq kwoty planowanych przychod6w i rozchod6w budzetu miasta,
e) limit zobowiqzan z tytulu zaciqgniytych kredyt6w i pozyczek,
f) wysokosc rezerwy og61nej i rezerw celowych,
g) kwoty dochod6w z tytulu wydania zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych i kwoty

wydatk6w na realizacjy zadan zawartych w miejskim programie rozwiqzywania problem6w
alkoholowych,

h) dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan wynikajqcych z ustawy Prawo ochrony
Srodowiska,

i) upowaznienia dla Burmistrza Miasta do wykonywania budzetu.
j) pozostale dane wynikajqce z realizacji zadail uregulowane w odrybnych przepisach.

Wymienione powyzej dane zostanq przedstawione w formie tabelarycznej.
2) Zalqczniki do uchwaly budzetowej bydq zawieraly:

a) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budzetu miasta Rawa Mazowiecka
w podziale na dotacje dla podmiot6w nalezqcym do sektora finans6w publicznych oraz dotacje
dla podmiot6w spoza sektora finans6w publicznych z wyodrybnieniem dotacji przedmiotowych,
podmiotowych i celowych zwiqzanych z realizacjq zadan miasta,

2. Do projektu uchwaly budzetowej dolqcza siy objasnienia, kt6re powinny zawierac:
1) og61nq charakterystyky zalozen przyjytych do opracowania projektu budzetu,
2) om6wienie poszczeg61nych zr6del dochod6w budzetu ze wskazaniem metod ich
oszacowanla,
3) om6wienie wydatk6w budzetowych,
4) informacjy 0 finansowaniu zadan inwestycyjnych obejmujqcq zakres i
charakterystyky inwestycji , planowany termin rozpoczycia i zakonczenia , zr6dla
finansowania, zakres planowany do wykonania w roku budzetowym.

1) Przewodniczqcy Rady Miasta przesyla w ciqgu 5 dni od daty otrzymania projekt budzetu
wraz z uzasadnieniem do zaopiniowania stalym komisjom Rady Miasta,

2) Komisje Rady Miasta odbywajq posiedzenia, na kt6rych formulujq swoje opinie 0

projekcie budzetu i przekazujqje do Komisji Budzetu do dnia 30 listopada roku
poprzedzajqcego rok budzetowy,

3) W przypadku zgloszenia propozycji wprowadzenia do projektu uchwaly budzetowej
nowego wydatku lub zwiykszenie wydatku przewidzianego juz w projekcie uchwaly
budzetowej, Komisja zobowiqzanajest wskazac zr6dlo finansowania,

4) Opinie i wnioski stalych Komisji Rady Miasta przekazywane Sq do Komisji Budzetu,



5) W posiedzeniu Komisji Budzetu, na kt6rym opiniowany jest projekt budzetu uczestnicz'l:.
przewodniczqcy stalych komisji lub ich zast~pcy,
Opinia Komisji Budzetu przekazana zostaje Przewodniczqcemu Rady Miasta i
Burmistrzowi Miasta,

6) Burmistrz Miasta moze z wlasnej inicjatywy oraz po zapoznaniu si~ z Opini'l:.Komisji
Budzetu i wnioskami pozostalych komisji stalych Rady Miasta zaproponowa6
autopoprawki do przedlozonego Radzie Miasta projektu budzetu.

§ 4. Rada Miasta uchwala budzet na sesji do dnia 31 grudnia, a w szczeg6lnie
uzasadnionych przypadkach nie p6zniej niz do 31 stycznia roku budzetowego.

§ 6. Traci moc uchwala Nr XIII/93/99 Rady,.Miejskiej w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 wrzesnia 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budzetu.


