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Uchwała Nr LXVI/818/06 

Rady Miasta Olsztyn 
z dnia 23 sierpnia 2006 roku 

 
w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Olsztyn oraz rodzaju i szczegółowości 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 
1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Miasta Olsztyn uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 
1. Prezydent Miasta, po konsultacji z Komisją Budżetu i Finansów Rady Miasta, określa 

w formie zarządzenia, w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, 
założenia do projektu budżetu, zawierające w szczególności:  
1) kierunki polityki społeczno-gospodarczej Miasta, w tym priorytetowe kierunki 

rozwoju inwestycji,  
2) kierunki polityki w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz innych niepodatkowych 

należności budżetowych,  
3) kierunki polityki zatrudnienia, 
4) wskaźniki zmian wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń,  
5) przewidywany deficyt lub nadwyżkę budżetu Miasta,  
6) terminarz prac, zakresy zadań przewidzianych do realizacji przez poszczególne 

jednostki organizacyjne Miasta, w tym wydziały Urzędu Miasta Olsztyn, oraz inne 
podmioty uczestniczące w procesie opracowywania projektu budżetu.  

 
2. W przypadku braku ogłoszenia przez Ministra Finansów w terminie, o którym mowa 

w ust. 1, przepisów prawa oraz informacji o wskaźnikach i innych danych mających 
zastosowanie w pracach przygotowawczych do budżetu państwa, a tym samym i do 
budżetu Miasta, Prezydent Miasta koryguje założenia do projektu budżetu w terminie 
późniejszym.  
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§ 2 
 
1. Skarbnik Miasta na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych od jednostek 

organizacyjnych Miasta, w tym wydziałów Urzędu Miasta Olsztyn, oraz innych 
podmiotów uczestniczących w procesie opracowania projektu budżetu, nadzoruje 
przygotowanie zbiorczego zestawienia planowanych dochodów i wydatków oraz 
przychodów i rozchodów budżetowych, a następnie wraz z materiałami informacyjnymi 
przedkłada Prezydentowi Miasta.  

2. Prezydent Miasta uwzględniając zasady określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz zestawienia 
i materiały informacyjne, o których mowa w ust. 1, przygotowuje projekt uchwały 
budżetowej. 

 
§ 3 

 
1. Uchwała budżetowa określa:  

1) prognozowane dochody budżetu Miasta według źródeł i działów oraz rozdziałów 
klasyfikacji,  

2) wydatki budżetu Miasta w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, 
z wyodrębnieniem:  
a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:  

– wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,  
– dotacji,  
– wydatków na obsługę długu Miasta,  
– wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie 

z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto,  
b) wydatków majątkowych,  

3) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu Miasta,  
4) przychody i rozchody budżetu Miasta, 
5) prognozę łącznej kwoty długu Miasta na koniec roku budżetowego i lata następne, 

wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań,  
6) wydatki związane z wieloletnimi programami bieżącymi, wyodrębnieniem wydatków 

na finansowanie poszczególnych programów, 
7) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem 

wydatków na finansowanie poszczególnych programów,  
8) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej na realizację programów przedakcesyjnych, środków z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych środków, z wyjątkiem środków 
z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych „Sekcja Gwarancji”, 
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9) plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych 
jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych,  

10) plany przychodów i wydatków funduszy celowych,  
11) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 

papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 
deficytu budżetu Miasta, finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i/lub 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,  

12) upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań: 
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy 

i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 
tj. ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz środków 
z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych „Sekcja Gwarancji”, 
a także zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą 
Ministrów a samorządem województwa, ujmowane w wykazie stanowiącym 
załącznik do uchwały budżetowej, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 
następnym,  

13) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,  skalkulowane według stawek jednostkowych, 
14) zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji 

zakładów budżetowych, 
15) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami,  
16) dotacje inne niż wymienione w pkt 12 i 13,  
17) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze 

umów oraz porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,  
18) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki 

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych,  

19) wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zawierający: 
a) przedmiot i cel umowy, 
b) strony umowy, 
c) okres wykonywania umowy, 
d) łączną kwotę wydatków na wykonanie umowy, w tym łączną kwotę wydatków 

budżetu, 
e) łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym łączną kwotę wydatków 

budżetu w poszczególnych latach, 
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2. Uchwała budżetowa może również określać:  
1) wydatki jednostek pomocniczych miasta, 
2) wydatki związane z wieloletnimi programami remontowymi, z wyodrębnieniem 

wydatków na finansowanie poszczególnych programów, 
3) planowaną rezerwę ogólną,  
4) rezerwy celowe na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji 

budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania projektu budżetu,  
5) upoważnienia dla Prezydenta Miasta do:  

a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień 
wydatków między działami oraz skutkujących zwiększeniem wynagrodzeń 
i pochodnych, a także dotacji,  

b) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych 
wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta,  

c) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 
występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Miasta.  

6) inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Miasta. 
 

§ 4 
 
1. Do projektu uchwały budżetowej Prezydent Miasta załącza objaśnienia oraz informację 

o stanie mienia komunalnego, o których mowa w ust.2 i 3.  
2. Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej zawierają:  

1) informacje o przyjętych założeniach do projektu uchwały budżetowej,  
2) opis prognozowanych dochodów według źródeł pochodzenia, ze wskazaniem sposobu 

i podstaw ich obliczania,  
3) opis poszczególnych rodzajów planowanych wydatków, ze szczególnym 

uwzględnieniem charakterystyki przewidywanych nakładów na zadania remontowe 
i inwestycyjne,  

4) informacje o sytuacji finansowej Miasta, z uwzględnieniem planowanych wydatków 
na obsługę długu miasta.  

3. Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:  
1) dane dotyczące przysługujących Miastu praw własności,  
2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności 

o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, 
udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,  

3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, 
od dnia złożenia poprzedniej informacji,  

4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw 
majątkowych oraz z wykonywania posiadania,  
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5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.  
 

§ 5 
 
Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego 
Prezydent Miasta przedstawia:  

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie – celem zaopiniowania,  
2) Radzie Miasta Olsztyn – celem uchwalenia  

– do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. 
 

§ 6 
 
W terminie 7 dni od dnia przekazania uchwały budżetowej Radzie Miasta, Prezydent Miasta 
przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich 
planów finansowych.  
 

§ 7 
 
1. Przewodniczący Rady Miasta przesyła niezwłocznie projekt uchwały budżetowej wraz 

z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania komisjom stałym Rady Miasta.  
2. Komisje stałe Rady Miasta, w terminie 14 dni od otrzymania projektu uchwały 

budżetowej, przedstawiają Komisji Budżetu i Finansów pisemne opinie i wnioski 
dotyczące zmian w projekcie uchwały budżetowej. W przypadku wniosku 
wprowadzającego do budżetu nowy wydatek lub powodującego zwiększenie wydatku 
przewidzianego w projekcie, wnioskodawca wskazuje źródło jego sfinansowania.  

3. Komisja Budżetu i Finansów, w oparciu o przedstawione opinie i wnioski, w terminie 
7 dni od ich otrzymania, przedstawia Prezydentowi Miasta ostateczną opinię wraz 
z proponowanymi zmianami do projektu uchwały budżetowej.  

4. Zapisy ust. 1-3 dotyczące opiniowania projektu uchwały budżetowej oraz wnioskowania 
o zmiany w projekcie uchwały budżetowej przez komisje stałe Rady Miasta, nie mają 
zastosowania w roku kończącym i rozpoczynającym kadencję Rady Miasta. 
 

§ 8 
 
1. Prezydent Miasta po zapoznaniu się z materiałami, o których mowa w §7 ust. 3, 

w terminie 7 dni od ich otrzymania, może przygotować autopoprawkę do projektu 
uchwały budżetowej.  
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2. Proponowane przez Komisję Budżetu i Finansów zmiany do projektu uchwały 
budżetowej nie uwzględnione w autopoprawce wymagają pisemnego uzasadnienia  
Prezydenta Miasta.  
 

§ 9 
 
Przewodniczący Rady Miasta zwołuje sesję budżetową w terminie umożliwiającym 
uchwalenie budżetu do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, a w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego.  
 

§ 10 
 
Rozpatrzenie na sesji Rady Miasta projektu uchwały budżetowej obejmuje w szczególności:  

1) przedstawienie przez Prezydenta Miasta projektu uchwały budżetowej,  
2) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów opinii 

i wniosków dotyczących zmian w projekcie uchwały budżetowej, z zastrzeżeniem § 7 
ust. 4. 

3) przedstawienie przez Prezydenta Miasta ewentualnej autopoprawki do projektu 
uchwały budżetowej,  

4) uzasadnienie przez Prezydenta Miasta nieuwzględnionych zmian zgłoszonych przez 
Komisję Budżetu i Finansów,  

5) przedstawienie przez Prezydenta Miasta opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Olsztynie o projekcie uchwały budżetowej,  

6) głosowanie nad uchwałą budżetową.  
 

§ 11 
 
Zmiany uchwały budżetowej dokonywane są w trybie właściwym do podejmowania uchwał 
przez Radę Miasta, określonym w Regulaminie Rady Miasta Olsztyn.  
 

§ 12 
 
Traci moc uchwała Nr XI/155/03 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 czerwca 2003 roku 
w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Olsztyn oraz rodzaju i szczegółowości 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zmieniona uchwałą 
Nr XLVIII/638/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia 24 sierpnia 2005 roku.  
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§ 13 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn.  
 

§ 14 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyn.  
 

Przewodniczący Rady  
 
Zbigniew Dąbkowski 
 


