
- Projekt –
Uchwała Nr II/....../2006

Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie: zmiany  Uchwały  Nr  VII/57/99  Rady  Powiatu  Wodzislawskiego  
z dnia 28 czerwca 1999r. w sprawie procedury uchwalania budżetu powiatu 
oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 
projektowi budżetu.

Na  podstawie  art.  53  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.  o  samorządzie  powiatowym  
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

W  Uchwale  Nr  VII/57/99  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  z  dnia  28  czerwca  1999r.  
w sprawie procedury uchwalania budżetu powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu po § 11 dodaje się § 12 o następującym 
brzmieniu:

§ 12

Ustala się harmonogram prac nad projektem uchwały budżetowej na 2007r.:
1) Terminy  określone  w §  1  pkt  a  -  f  oraz  pkt  i  Uchwały  Nr  VII/57/99  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego z  dnia  28  czerwca 1999r.  w sprawie  procedury  uchwalania budżetu 
powiatu  oraz  rodzaju  i  szczegółowości  materiałów  informacyjnych  towarzyszących 
projektowi budżetu nie ulegają zmianie.

2) Zainteresowane komisje Rady Powiatu Wodzislawskiego przedkładają Komisji Budżetu 
i Finansów wnioski i opinie w sprawie projektu budżetu powiatu na 2007r. w terminie  
do dnia 29 grudnia 2006r.

3) Komisja  Budżetu  i  Finansów  przedstawia  Zarządowi  Powiatu  Wodzisławskiego 
ostateczną opinię o projekcie uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2007r. w terminie do 
dnia 10 stycznia 2007r.

4) Rada Powiatu Wodzislawskiego podejmie uchwałę w sprawie budżetu powiatu na 2007r. 
w terminie do dnia 31 stycznia 2007r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Przedłożony projekt uchwały jest podyktowany koniecznością zmiany harmonogramu 

prac  nad  projektem  uchwały  budżetowej  na  2007r.  ponieważ  dotrzymanie  terminów 

przewidzianych w Uchwale Nr VII/57/99 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 czerwca 

1999r.  w  sprawie  procedury  uchwalania  budżetu  powiatu  oraz  rodzaju  i  szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, w związku z rozpoczęciem 

nowej  kadencji  Rady  Powiatu byłoby  wysoce  utrudnione.  Należy  nadmienić,  iż  terminy 

zawarte w projekcie uchwały mają charakter instrukcyjny i porządkujący, a zgodnie z art. 183 

ustawy o finansach publicznych, budżet powinien być uchwalony nie później niż do dnia  

31  marca  roku  budżetowego.  Do  tego  dnia  podstawą  gospodarki  finansowej  jednostki 

samorządu terytorialnego jest projekt uchwały budżetowej (tzw. prowizorium budżetowe).

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  wnoszę  o  podjęcie  uchwały  zgodnie  z  treścią 

przedłożonego pod obrady Rady projektu aktu normatywnego.

SKARBNIK

/-/ mgr Mariusz Rakowski


