
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/ 201/2010 
                                       Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 stycznia 2010r. 

 

PROCEDURY UCHWALANIA BUD śETU POWIATU 
 

§ 1 
 

1. Przewodniczący Rady Powiatu przesyła niezwłocznie projekt uchwały budŜetowej 
wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym Komisjom Rady 
Powiatu. 

2.  Komisje Rady Powiatu w terminie 14 dni odbywają posiedzenia, na których 
formułowane są na piśmie opinie w sprawie projektu budŜetu. 
W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia nowego wydatku 
nieprzewidzianego w projekcie, istnieje obowiązek wskazania przez Komisję źródła 
jego finansowania. 

3.  Opinie poszczególnych Komisji są podstawą do sformułowania w terminie 7 dni od 
daty ich przedstawienia Komisji BudŜetu i Finansów ostatecznej opinii o projekcie 
budŜetu. 

§ 2 
 

1. Niezwłocznie po sporządzeniu przez Komisję BudŜetu i Finansów opinii na piśmie 
jest ona przekazywana Zarządowi Powiatu, który po zapoznaniu się z jej treścią 
nanosi w terminie 7 dni poprawki do projektu budŜetu. 

2. Wnioski Komisji nie uwzględnione w projekcie budŜetu wymagają uzasadnienia 
Zarządu. 

 

§ 3 
 

Uchwałę budŜetową Rada Powiatu uchwala przed rozpoczęciem roku budŜetowego 
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niŜ do 31 stycznia roku 
budŜetowego. 

§ 4 
 

W porządku obrad Sesji Rady Powiatu, na której rozpatrywany będzie projekt 
budŜetu naleŜy uwzględnić: 

 

1) Odczytanie projektu uchwały budŜetowej wraz z uzasadnieniem, 
2) Odczytanie opinii Komisji Stałych w tym Komisji BudŜetu i Finansów, 
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie O/Radom, 
4) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
5) Głosowanie nad projektem uchwały budŜetowej. 

 

§ 5 
 

1) Do czasu uchwalenia uchwały budŜetowej jednak nie później niŜ do dnia 31 stycznia 
roku budŜetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budŜetowej 
przedstawiony Radzie Powiatu. 

2) Bez zgody Zarządu Powiatu Rada Powiatu nie moŜe wprowadzić w projekcie uchwały 
budŜetowej Powiatu zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie 
wydatków i jednocześnie deficytu budŜetu powiatu. 

3) W przypadku nie uchwalenia uchwały budŜetowej w terminie o którym mowa w ust. 1 
– Regionalna Izba Obrachunkowa w terminie do końca lutego roku budŜetowego 
ustala budŜet powiatu w zakresie obowiązujących zadań własnych oraz zadań 
zleconych. Do dnia ustalenia budŜetu Regionalną Izbę Obrachunkowa podstawą 
gospodarki finansowej jest projekt uchwały o której mowa w ust.1. 


