RADA MIEJSKA
w Olsztynie

Uchwała Nr XLV/515/98
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 1998 roku

w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Olsztyna oraz rodzaju
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

i

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
terytorialnym ( tekst jednolity Dz.U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami )
Rada Miejska w Olsztynie uchwala, co następuje:

§1
Zarząd Miasta Olsztyna, po konsultacji z Komisją Ekonomiczną Rady Miejskiej, określa w
formie uchwały, w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, założenia
do projektu budżetu w zakresie zadań własnych zawierające:
1) założenia polityki gospodarczej, społecznej oraz inwestycyjnej / priorytetowe kierunki
inwestowania /,
2) prognozę dochodową, założenia polityki podatkowej w roku budżetowym w zakresie
podatków i opłat lokalnych mających wpływ na wielkość kalkulowania dochodów
budżetowych,
3) określenia priorytetów oraz głównych kierunków wydatków,
4) przyjęcie wskaźników inflacji na rok planowany,
5) założenia polityki zatrudnienia i wynagrodzeń w komunalnych jednostkach
organizacyjnych,
6) wydatki na obsługę długu gminnego,
7) terminarz prac, sprecyzowanie zadań dla poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz
różnych podmiotów uczestniczących w procesie tworzenia budżetu, określenie wzorów
materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu.
§2

Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, jak również skalkulowanych
dochodów własnych gminy, dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy oraz z
zakresu administracji rządowej, subwencji z budżetu państwa, wniosków radnych , zadań
stałych gminy a także zadań, których realizacja wynika z przyjętych przez organy gminy
kierunków działania - Skarbnik Miasta opracuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków
do projektu budżetu miasta a następnie przedkłada Zarządowi Miasta wraz materiałami
towarzyszącymi w terminie do 30 września.
§3

Zarząd Miasta na podstawie materiałów opracowanych przez Skarbnika Miasta,
uwzględniając zasady prawa budżetowego, przygotuje w formie uchwały projekt budżetu
miasta . Dopuszcza się opracowanie projektu w kilku wariantach.

§4

Projekt uchwały budżetowej obejmuje:
1) ogólną kwotę dochodów z wyszczególnieniem według ważniejszych źródeł;
2) ogolną kwotę wydatków z wyodrębnieniem wydatków na zadania własne i wydatków na
zadania zlecone, wydatków na finansowanie remontów i wydatków inwestycyjnych;
3) ogólną kwotę wpłat i ogólną kwotę dotacji dla jednostek organizacyjnych, rozliczających
się z budżetem miasta;
4) ogólną kwotę dotacji dla innych podmiotów nie powiązanych z budżetem gminy.
5) źródła finansowania niedoboru budżetu miasta lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej;
6) kwotę rezerwy budżetowej na wydatki nieprzewidziane oraz zasady jej rozdysponowania,
7) określenie wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd
Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru.
8) określenie wysokości zobowiązań, które może samodzielnie zaciągać Zarząd Miasta.
9) upoważnienie dla Zarządu Miasta Olsztyna do dokonywania zmian w budżecie ,
precyzyjnie ustalające, do jakich przeniesień planowanych wydatków upoważnia się
zarząd oraz określające warunki, na jakich zarząd będzie mógł z tego upoważnienia
skorzystać.
10) zestawienia tabelaryczne jako załączniki do projektu uchwały:
a) dochodów w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem
analizy dochodów z poprzedniego roku,
b) wydatków w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z
uwzględnieniem analizy wydatków z poprzedniego roku, z wyodrębnieniem
następujących pozycji:
- wydatków przeznaczonych na finansowanie poszczególnych zadań budżetowych
lub typów jednostek i zadań zbiorczo,
- dotacji dla poszczególnych jednostek gospodarki pozabudżetowej,
- dotacji dla innych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów gospodarczych,
- wydatków na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów
budżetowych,
- dotacji na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych oraz
podmiotów gospodarczych,
- wydatków na finansowanie remontów jednostek budżetowych,
c) inwestycji komunalnych planowanych do realizacji ze wskazaniem terminów rozpoczęcia
i zakończenia, nazw inwestycji, źródeł finansowania, w tym zaangażowania środków
budżetu miasta , ogólnej wartości zadania, poniesionych nakładów do końca roku
poprzedniego, ogólnego kosztu inwestycji przypadającego na rok budżetowy, zobowiązań
dotyczących roku poprzedniego,
d) zadań remontowych w układzie jak w pkt 10c,
e) przychodów i rozchodów jednostek gospodarki pozabudżetowej, w tym wielkości
środków obrotowych , planowanych wpłat tych jednostek do budżetu, przyznanych dla
nich dotacji,
f) planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w podziale na
działy, rozdziały i paragrafy dochodów i wydatków,
g) przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru lub rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej.

§5
Do
1)
2)
3)

projektu uchwały budżetowej Zarząd Miasta dołącza:
objaśnienie,
informację o stanie mienia komunalnego,
informację o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy.
§6

Objaśnienia do projektu budżetu obejmują:
1) szczegółowe omówienie dochodów z poszczególnych źródeł, ze wskazaniem sposobu i
podstaw ich obliczania, •
2) szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków , w tym wydatków na
zadania własne o charakterze obligatoryjnym, wydatków na zadania zlecone, dotacji dla
jednostek rozliczających się z budżetem miasta, dotacji dla innych podmiotów,
omówienie przychodów związanych z pokryciem ewentualnego niedoboru budżetowego,
informację o sytuacji finansowej gminy z uwzględnieniem kredytów i pożyczek
bankowych, omówienie zadań inwestycyjnych i remontowych.
§7

Informacje o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych budżetu miasta zawierają dane.
dotyczące:
1) ogolnej kwoty zobowiązań z podziałem na poszczególne tytuły, wraz z podaniem
terminów płatności, ewentualnych przyczyn i skutków finansowych nieuregulowania w
terminie, źródeł sfinansowania w kontekście opracowanego projektu budżetu.
2) ogólnej kwoty wierzytelności, z wyszczególnieniem tytułów, terminów płatności,
przyczyn nieściągalności, podjętych działań, zmierzających do ich wyegzekwowania.
§5

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi podstawowe źródło wiedzy o zakresie i
formach gospodarki komunalnej. Zawiera co najmniej informacje dotyczące zakresu i
strukturr składników majątkowych tego mienia, jego wartości oraz powiązania z planowanym
budżetem.
§9
Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i objaśnieniami oraz informacją o stanie
mienia komunalnego Zarząd Miasta przedkłada Radzie Miejskiej do i 5 listopada roku
poprzedzającego rok budżetowy.
§ 10
Zarząd Miasta przesyła projekt budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 11

1. Przewodniczący Rady Miejskiej przesyła niezwłocznie projekt budżetu wraz materiałami
informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom Rady.
2. Komisje Rady Miejskiej w terminie 14 dni odbywają posiedzenia, na których
formułowane są na piśmie wnioski do projektu budżetu. W przypadku zgłoszenia
propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku
przewidzianego w projekcie, istnieje obowiązek wskazania przez komisję źródła jego
sfinansowania.
3. Opinie poszczególnych Komisji są podstawą do sformułowania, w terminie 7 dni od daty
ich przedstawienia Komisji Ekonomicznej, ostatecznej opinii o projekcie budżetu.
4. W posiedzeniu Komisji Ekonomicznej, na którym opiniowany jest projekt budżetu,
uczestniczą przewodniczący pozostałych komisji lub ich zastępcy.
§ 12
1. Sporządzona na piśmie przez Komisję Ekonomiczną opinia, przekazywana jest
Zarządowi Miasta, który' po zapoznaniu się z jej treścią nanosi w terminie 7 dni
ewentualne poprawki do projektu budżetu.
2. Wnioski Komisji, nie uwzględnione w projekcie budżetu, wymagają uzasadnienia
Zarządu.
§ 13
Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję budżetową w terminie umożliwiającym
uchwalenie budżetu do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, nie później jednak niż do
dnia 3 1 marca roku budżetowego.
§ W

Przy sporządzaniu projektu porządku sesji Rady Miejskiej, na której rozpatrywany będzie
projekt budżetu, powinny być uwzględnione następujące punkty:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2) odczytanie opinii komisji stałych oraz wniosków radnych,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
4) odczytanie stanowiska Zarządu Miasta w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie, opinii komisji oraz radnych,
5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami,
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
§ 15
Zarząd Miasta w terminie 14 dni od uchwalenia budżetu miasta opracuje w formie uchwały
układ wykonawczy budżetu miasta, określający:
1) dysponenta środków budżetowych / tzn. jednostkę zobowiązaną do gromadzenia
dochodów /, źródła uzyskania dochodów budżetu miasta w podziale na działy, rozdziały i
paragrafy klasyfikacji budżetowej,
2) wydatki wskazujące zarówno podmiot uprawniony do dokonywania wydatków jak i
przedmiot tych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji
budżetowej z wyodrębnieniem dotacji z budżetu miasta dla jednostek gospodarki

pozabudżetowej, dotacji dla innych jednostek organizacyjnych i podmiotów, wydatków na
finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, wydatków na
finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, rezerw' oraz
innych wydatków' określonych na podstawie umów oraz odrębnych przepisów.

§ 16
Skarbnik Miasta w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały w sprawie układu wykonawczego
przekaże jednostkom organizacyjnym realizującym budżet informacje wynikające z układu
wykonawczego budżetu oraz inne wynikające z uchwały budżetowej dane, niezbędne do
opracowania przez te jednostki planów finansowych.
§ 17
Plany finansowe jednostek organizacyjnych i zadań budżetowych są zgodne z kwotami
układu wykonawczego miasta, o którym mowa w § 15 niniejszej uchwały.
§ 18
Plany finansowe jednostek i zakładów budżetow/ych oraz jednostek realizujących zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej zatwierdza Zarząd Miasta Olsztyna.
§ 19
Zmiany do uchwały budżetowej dokonywane są w trybie w jakim podejmowane są uchwały
przez Radę Miejską.
§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna.
§ 21
Tracą moc uchwały:
1) Nr [11/29/94 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 14 września 1994 roku w sprawie
procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budżetu,
2) Nr XVTII/'Sö/' 95 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 28 grudnia 1995 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
o m
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnie

skiej

