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Projekt 
UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Szczecin 
z dnia 

 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, Nr 162 poz.1568; 
z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, 
Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 
poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 
poz.420, Nr 157 poz.1241,z 2010 Nr 28 poz.142) oraz w związku z art.234 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240), Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Określa się tryb prac nad projektem uchwały budŜetowej, który obejmuje: 

1) Harmonogram prac budŜetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 
2) Szczegółowy zakres projektu budŜetu wraz z wymogami dotyczącymi uzasadnienia  

i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budŜetowej, zgodnie z załącznikiem 
Nr 2. 

 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/489/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 1999 r. 

w sprawie procedury tworzenia, uchwalania i dokonywania zmian budŜetu Miasta Szczecina, 
oraz uchwała Nr X/187/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 października 2003 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie procedury tworzenia, uchwalania i dokonywania zmian budŜetu Miasta 
Szczecina. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

PrzedłoŜony projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej 
i wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecina wynika z konieczności dostosowania 
procedury budŜetowej do zapisów znowelizowanej ustawy o finansach publicznych z dnia 
27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. Nr 157 poz.1240). 

Przepisy ww. ustawy wprowadzają nowe rozwiązania w zakresie finansów jednostek 
samorządu terytorialnego, nakładając tym samym na jednostki nowe obowiązki do realizacji. 
Do najistotniejszych nowych regulacji naleŜy zaliczyć: 

1) Ograniczenie i konsolidacja samorządowych form prawno-organizacyjnych 

Likwidacja: zakładów budŜetowych (z wyłączeniami, m.in. zakładów działających 
w szeroko pojętej sferze komunalnej), gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów 
własnych (wyjątek: pozostawienie rachunków dochodów jednostek oświatowych), 
samorządowych funduszy celowych. Wprowadzenie: samorządowych zakładów 
budŜetowych. 

2) Nowy kształt uchwały budŜetowej i terminy jej uchwalania 

Zastosowanie nowego kształtu uchwały budŜetowej przez wprowadzenie pojęcia budŜetu 
i nowych załączników. Ustanowienie nowych terminów uchwalania uchwały budŜetowej: 

� przed rozpoczęciem roku budŜetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 
31 stycznia; 

� w przypadku nie uchwalenia uchwały budŜetowej do dnia 31 stycznia roku budŜetowego, 
RIO ma obowiązek ustalenia budŜetu jst w zakresie zadań własnych oraz zadań 
zleconych do 28 lutego. 

3) Wieloletnia prognoza finansowa 

Ustanowienie obowiązku sporządzania nowego dokumentu: Wieloletniej prognozy 
finansowej, obejmującego m.in. limity wydatków wieloletnich, określonych na podstawie 
wykazu wszystkich realizowanych przez Miasto przedsięwzięć (tj. programów, projektów, 
realizowanych umów, udzielanych gwarancji i poręczeń). Wprowadzenie nowych 
wskaźników i relacji do oceny długu publicznego. 

4) Wymóg zrównowaŜenia budŜetu w zakresie działalności bieŜącej 

Wprowadzenie nowego wymogu konieczności równowaŜenia budŜetu bieŜącego, zgodnie 
z którym Rada Miasta nie moŜe uchwalić budŜetu, w którym planowane wydatki bieŜące 
są wyŜsze niŜ planowane dochody bieŜące powiększone o nadwyŜkę budŜetową z lat 
ubiegłych i wolne środki. 

5) Nowy, ustalany indywidualnie, wskaźnik limituj ący spłatę zobowiązań jst  

Opracowano nowe wskaźniki limituj ące poziom zaciąganych zobowiązań, które naleŜy 
uwzględnić przy konstruowaniu budŜetu. 
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6) Zmiany dot. wykonywania budŜetu, w tym uelastyczniające gospodarowanie 
środkami „unijnymi” 

Wprowadzono m.in.: 

� moŜliwość tworzenia w budŜecie rezerw celowych na wydatki związane z programami 
realizowanymi ze źródeł zagranicznych bez limitowania ich dopuszczalnej wysokości 
(wyłączenie z limitu 5% wydatków); 

� obowiązek utworzenia rezerwy ogólnej w wysokości nie wyŜszej niŜ 1% i nie niŜszej niŜ 
0,1% wydatków BudŜetu. 

7) Nowy tryb zatwierdzania wykonania budŜetu jst  

Ustanowiono obowiązek przeprowadzania corocznego badania sprawozdania 
finansowego przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości. Ponadto ustanowiono nowe terminy zatwierdzania wykonania 
budŜetu oraz sprawozdawczości jednostki. 

 

PrzedłoŜony projekt uchwały spełnia wymogi nowej ustawy o finansach publicznych, 

w szczególności zapisy art.234 określając: 

- wymaganą szczegółowość projektu budŜetu Miasta; 

- terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budŜetowej; 

- wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, przedkładane przez Zarząd 
Radzie Miasta wraz z projektem uchwały budŜetowej. 

 

Uchwalenie przedstawionego projektu powoduje, iŜ traci moc uchwała Nr XVI/489/99 Rady 

Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie procedury tworzenia, uchwalania 

i dokonywania zmian budŜetu Miasta Szczecina, oraz uchwała Nr X/187/03 Rady Miasta 

Szczecina z dnia 27 października 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie procedury 

tworzenia, uchwalania i dokonywania zmian budŜetu Miasta Szczecina. 


