
Załącznik Nr 1 
do uchwały nr 266/LI/10 

Rady Miejskiej w Gostyninie 
z dnia 28 września 2010 roku

Terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta 
Gostynina:

1.  Burmistrz Miasta sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z 
uzasadnieniem:

−  Radzie Miejskiej w Gostyninie,

−  Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania
  - w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

2.  Przewodniczący Rady Miejskiej przesyła w terminie 7 dni od terminu 
określonego w pkt. 1 projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem komisjom 
stałym Rady Miejskiej – celem zaopiniowania.
3.  W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie 
Miejskiej Burmistrz Miasta przekazuje podległym jednostkom informacje 
niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych, a jednostki te 
opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania tej 
informacji, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia.
4.  Komisje stałe Rady Miejskiej w terminie 21 dni od terminu określonego w pkt. 2 
odbywają posiedzenia, na których zgłaszają wnioski oraz formułują w formie 
pisemnej opinie o projekcie uchwały budżetowej.
5.  Wnioski i opinie komisji stałych Rady Miejskiej przedstawiane są komisji 
właściwej ds. budżetu, która formułuje pisemną opinię o projekcie uchwały 
budżetowej i przedkłada Burmistrzowi Miasta wraz z wnioskami nie później niż na 
3 dni robocze przed sesją Rady Miejskiej. 
6.  W posiedzeniu komisji właściwej ds. budżetu, na którym opiniowany jest projekt 
uchwały budżetowej, uczestniczą przewodniczący wszystkich komisji stałych lub 
ich zastępcy.
7.  Przy sporządzaniu porządku obrad sesji Rady Miejskiej, na której rozpatrywany 
będzie projekt uchwały budżetowej, należy uwzględnić następujące punkty:
−  odczytanie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  projekcie  uchwały 

budżetowej,

−  odczytanie wniosków i opinii komisji stałych,

−  odczytanie opinii komisji właściwej ds. budżetu.

8.  Rada Miejska rozpatruje projekt uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi 
autopoprawkami i uchwala go na sesji, która powinna być zwołana przed 
rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 Jolanta Syska-Szymczak



Załącznik Nr 2 
do uchwały nr 266/LI/10 

Rady Miejskiej w Gostyninie 
z dnia 28 września 2010 roku

Wymogi dotyczące uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej 
Miasta Gostynina  

1. Wymogi dotyczące uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej miasta:

1) omówienie planowanych dochodów bieżących i majątkowych z poszczególnych 

źródeł, ze wskazaniem sposobu kalkulacji ważniejszych źródeł,

2) omówienie planowanych wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów 

klasyfikacji  budżetowej  oraz  poszczególnych  zadań,  grup  lub  dziedzin 

działalności,

3) omówienie  planowanych  wydatków  majątkowych  w  układzie  działów  i 

rozdziałów klasyfikacji  budżetowej  ze  wskazaniem nazwy zadania  i  zakresu 

planowanych robót lub stanu zaawansowania robót,

4) omówienie planowanych przychodów,

5) omówienie planowanych rozchodów.

Przewodniczący Rady Miejskiej
    Jolanta Syska-Szymczak
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