Uchwała Nr LXIII / 612 / 2018
Rady Miasta Ząbki
z dnia 30 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Miasta Ząbki

Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Miasta uchwala, co
następuje:
§1
W uchwale Nr LVI/440/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ząbki, zmienionej uchwałą Nr XL/363/2013
Rady Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2013 r. oraz uchwałą Nr LXII/592/2018 Rady Miasta
Ząbki z dnia 26 września 2018 r., po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:
„§9a. Prace nad projektem uchwały budżetowej na rok 2019 prowadzi się zgodnie
z przepisami uchwały, z uwzględnieniem następującego trybu:
1) przepisów § 8 ust. 1 i 2 oraz § 9 ust. 1 nie stosuje się;
2) Przewodniczący Rady, po otrzymaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2019 wraz
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, przesyła go celem zaopiniowania
stałym komisjom Rady, której kadencja rozpoczyna się w 2018 r., w terminie 2 dni
roboczych od powołania tych komisji;
3) komisje, o których mowa w pkt 2, w terminie 7 dni od dnia złożenia projektu uchwały
budżetowej, odbywają posiedzenia, na których formułują pisemną opinię zawierającą
ich stanowisko do projektu, oraz, w razie potrzeby, formułują wnioski dotyczące zmian
projektu uchwały budżetowej, a następnie w terminie 2 dni roboczych przekazują opinię
i wnioski komisji Rady właściwej do spraw budżetu;
4) w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnej opinii i wniosków, o których mowa w § 8
ust. 2, Burmistrz zapoznaje się z nimi i przedkłada Przewodniczącemu Rady swoje
stanowisko wraz z ewentualnymi autopoprawkami.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.
§3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ząbki.

