
  

- Projekt – 
Uchwała Nr LI/....../2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 23 września 2010 roku 

 
 
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały 

budŜetowej. 
 
 
Na podstawie art. 12 pkt. 11 oraz art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)  
w związku z art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Zmienia się uchwałę Nr L/534/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie określenia 
trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej w ten sposób Ŝe: 

1) § 3 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 
Projekt uchwały budŜetowej sporządzany jest w szczegółowości określonej 
przepisami ustawy o finansach publicznych. 

2) § 13 ust. 3 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 
Do czasu uchwalenia budŜetu podstawą gospodarki finansowej powiatu jest projekt 
uchwały budŜetowej. 

 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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Uchwały Nr LI/....../2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 23 września 2010 roku 

 
 
 
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały 

budŜetowej. 
 

PrzedłoŜony pod obrady Wysokiej Rady projekt uchwały dotyczący zmian uchwały 

Nr L/534/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie określenia trybu prac nad 

projektem uchwały budŜetowej podyktowany jest koniecznością doprecyzowania przepisów 

zawartych w § 3 i § 13 ust. 3 podjętej w sierpniu uchwały. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze Zarząd Powiatu wnosi o podjęcie uchwały w brzmieniu 

zgodnym z przedłoŜonym przez projektem aktu prawnego. 

 

 

      Skarbnik Powiatu 

           /-/ mgr Mariusz Rakowski 



  

Wodzisław Śląski 2010-09-09 
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Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 

ul. Grabowa 3 

40-172 Katowice  

 

dotyczy: Uchwały Nr L/534/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 sierpnia 

2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały 

budŜetowej. 

 

W związku z wątpliwościami związanym z normami zawartymi w Uchwale  

Nr L/534/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie 

określenia trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej informuję, iŜ Zarząd Powiatu 

Wodzisławskiego wystąpi z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zmiany § 3 i § 13 ust. 3 

tejŜe uchwały na najbliŜszym posiedzeniu organu stanowiącego, tj. w dniu 23 września 2010 

roku. W przedłoŜonym projekcie uchwały zmieniającej przedstawi się propozycje dokonania 

następujących zmian: 

1) § 3 ww. uchwały otrzyma następujące brzmienie: 

Projekt uchwały budŜetowej sporządzany jest w szczegółowości określonej 

przepisami ustawy o finansach publicznych. 

2) § 13 ust. 3 ww. uchwały otrzyma następujące brzmienie: 

Do czasu uchwalenia budŜetu podstawą gospodarki finansowej powiatu jest projekt 

uchwały budŜetowej. 

 

 

Z powaŜaniem 


