
UCHWAŁA NR XIV/094/2019
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/095/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 października 2015 r. 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz 
5061) i art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 8692) 

§ 1. W uchwale Nr XI/095/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

"5) komisjach - należy przez to rozumieć Komisję Edukcji, Rolnictwa i Spraw Społecznych Rady Miasta i Gminy 
Białobrzegi oraz Komisję Budżetu i Inwestycji Rady Miasta i Gminy Białobrzegi;"

2) w § 3: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Komisja Edukacji, Rolnictwa i Spraw Społecznych wyraża na piśmie swoją opinię i proponowane zmiany 
do projektu uchwały budżetowej i przedkłada je Komisji Budżetu i Inwestycji w terminie do 30 listopada."

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Komisja Budżetu i Inwestycji przedkłada Burmistrzowi ostateczną opinię do projektu uchwały budżetowej 
w terminie do 15 grudnia."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Białobrzegi 

Marcin Osowski

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815. 
2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.



Uzasadnienie
Wprowadzane zmiany w trybie prac nad projektem uchwały budżetowej mają na celu ułatwić prace Rady Miasta 
i Gminy nad projektem i wyeliminować zbędne obradowanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji 
Rewizyjnej. W proponowanej treści uchwały wszyscy Radni (oprócz Przewodniczącego Rady, który nie jest 
członkiem żadnej komisji) mają możliwość wypowiedzenia się w sprawie projektu budżetu i brania udziału 
w głosowaniu nad opiniami. 




