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UCHWAŁA NR LI/462/10
RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2011 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 146, poz. 1055, 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 
620), Rada Miasta Zgierza 

uchwala, co następuje: 
§ 1. 1. Dyrektorzy instytucji kultury i kierownik samorządowego zakładu budżetowego przedkładają 

w terminie do dnia 24 września 2010 r. projekty planów finansowych określające: 

1) w zakresie dochodów: 

a) przewidywane przychody, 

b) proponowaną kwotę dotacji przedmiotowej lub podmiotowej z budżetu miasta na działalność 
bieżącą, 

c) proponowaną kwotę dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji; 

2) w zakresie wydatków – koszty działalności z wyszczególnieniem: 

a) wydatków bieżących, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 

b) wydatków majątkowych. 

2. Dyrektorzy jednostek budżetowych przedkładają w terminie do dnia 24 września 2010 r. projekty 
planów finansowych, określające: 

1) wydatki bieżące, w szczegółowości do działów, rozdziałów i grup określonych w art. 236 ust. 
3 ustawy o finansach publicznych, 

2) wydatki majątkowe, w szczegółowości do działów, rozdziałów i grup określonych w art. 236 ust. 
4 ustawy o finansach publicznych, 

3) rachunek dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych. 

§ 2. Naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta Zgierza przedkładają w terminie do dnia 24 września 2010 
r. projekty planów finansowych dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących 
i majątkowych, ze szczegółowością określoną odpowiednio w art. 235 i 236 ustawy o finansch 
publicznych. 

§ 3. Projekty planów finansowych, o których mowa w § 1 i 2 opracowane są przy uwzględnieniu: 

1) aktualnych cen towarów i usług z miesiąca sierpnia 2010 r.; 

2) przewidywanego stanu zatrudnienia na 1 stycznia 2011 r.; 

3) szacunku realizacji wydatków budżetowych w roku poprzedzającym rok budżetowy. 
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§ 4. Skarbnik Miasta Zgierza opracowuje i przedkłada Prezydentowi Miasta Zgierza w terminie do 
dnia 30 października 2010 roku: 

1) prognozowane dochody budżetowe, uwzględniając: 

a) dochody bieżące i majątkowe (zadania własne), 

b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 
odrębnymi ustawami, 

c) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami 
administracji rządowej, 

d) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego; 

2) prognozowane wydatki (zadania własne) bieżące i majątkowe, w szczegółowości określonej w art. 
236 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych; 

3) środki finansowe dla jednostek pomocniczych; 

4) planowane kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora; 

5) planowane dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe; 

6) planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3, ustawy o finansach publicznych; 

7) wieloletnią prognozę finansową wraz z załącznikami i prognozą kwoty długu w szczegółowości 
określonej w art. 226 - 228 ustawy o finansach publicznych. 

§ 5. 1. Prezydent Miasta Zgierza przedkłada Radzie Miasta Zgierza oraz Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi w terminie do dnia 15 listopada 2010 r.: 

1) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami; 

2) prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej; 

3) projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, w szczegółowości określonej w przepisach ustawy 
o finansach publicznych oraz uzasadnienie i materiały informacyjne. 

2. Do czasu uchwalenia budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, Prezydent Miasta Zgierza może 
dokonywać w przedłożonych projektach uchwał autopoprawek, które muszą być przedłożone Radzie 
Miasta Zgierza. 

§ 6. 1. Komisje Rady Miasta Zgierza analizują projekt w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
oraz projekt uchwały budżetowej i przekazują Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza swoje 
opinie dotyczące tych projektów do dnia 30 listopada 2010 roku. 

2. Komisje Rady Miasta Zgierza proponujące wprowadzenie nowego wydatku, zadania lub 
zwiększenie wydatku przewidzianego w projektach uchwał, wskazują źródło jego sfinansowania. 

3. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza po zapoznaniu się z opiniami pozostałych 
komisji Rady Miasta Zgierza, przedstawia Prezydentowi Miasta Zgierza do dnia 8 grudnia 2010 r. opinię 
zbiorczą. Opinia Komisji Budżetu i Finansów powinna obejmować uwagi do wniosków i propozycji 
zmian w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie uchwały 
budżetowej, zgłoszone przez pozostałe komisje Rady Miasta Zgierza. 

4. Prezydent Miasta Zgierza po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta 
Zgierza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi może dokonać autopoprawek w projektach 
uchwał. Stanowisko swoje przedkłada na sesji budżetowej Rady Miasta Zgierza. 

5. Przewodniczący Rady Miasta Zgierza zwołuje sesję budżetową w terminie umożliwiającym 
uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej i budżetu przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. 
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza i Przewodniczącemu Rady 
Miasta Zgierza. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 

Andrzej Mięsok


