UCHWAŁA NR XXV.158.20
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA
z dnia 29 października 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XLV/261/10 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 września 2010 r. w sprawie
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budżetu wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869 z późn. zm.);
2) Wójcie Gminy – oznacza to Wójta Gminy Rawa Mazowiecka;
3) Radzie Gminy – oznacza to Radę Gminy Rawa Mazowiecka;
4) Stałych komisjach – oznacza to stałe komisje Rady Gminy Rawa Mazowiecka powołane odrębnymi
uchwałami.”;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Przewodniczący Rady Gminy przekazuje niezwłocznie stałym komisjom Rady Gminy
przedłożony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi celem
zaopiniowania.
2. Stałe komisje Rady Gminy w terminie do 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy
odbywają posiedzenia, na których opiniują projekt uchwały budżetowej.
3. W uzasadnionych przypadkach termin określony w ust. 2 może ulec wydłużeniu.
4. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia
wydatku przewidzianego w projekcie, istnieje obowiązek wskazania przez wnioskodawcę źródła jego
sfinansowania.
5. Opinie stałych komisji o projekcie budżetu są niezwłocznie przekazywane Wójtowi Gminy.
6. Opinie, o których mowa w ust. 5 mogą zawierać wnioski do Wójta o dokonanie zmian w projekcie
uchwały budżetowej.
7. Posiedzenia, o których mowa w ust. 2 stałe komisje mogą odbywać wspólnie. W takim przypadku
dopuszcza się sformułowanie wspólnej opinii stałych komisji o projekcie uchwały budżetowej.
8. Wójt na podstawie wniosków zawartych w opiniach stałych komisji lub z własnej inicjatywy może
zaproponować zmiany do przedłożonego Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej.”;
3) uchyla się § 6;
4) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu winno zostać poprzedzone omówieniem projektu
uchwały budżetowej, uwzględniającej ewentualne zmiany, przez Wójta Gminy lub osobę przez niego
upoważnioną.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Katarzyna Klimek

