OBR.0006.20.2018

/Projekt/

Uchwała Nr ...../..../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego
Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. § 3 załącznika
otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 3. 1. Przewodniczący Rady Powiatu, niezwłocznie po otrzymaniu, przesyła projekt uchwały
budżetowej do zaopiniowania:
a) stałym komisjom Rady Powiatu,
b) Radzie Sportu, która zgodnie z art. 30 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
o sporcie, opiniuje projekt budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,

25 czerwca

2010 r.

c) Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, która zgodnie z art. 38a ust. 2 pkt 5 o samorządzie
powiatowym opiniuje projekt budżetu Powiatu w zakresie oceny zagrożeń porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu.
2. Komisje Rady Powiatu, Rada Sportu oraz Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, zwane dalej
komisjami, w terminie do 15 grudnia, odbywają posiedzenia, na których formułowane są pisemne opinie
do projektu uchwały budżetowej, z zastrzeżeniem, że projekt uchwały budżetowej na 2019 rok zaopiniowany
będzie w terminie do 11 stycznia 2019 roku.
3. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia
przewidzianego w projekcie uchwały budżetowej, komisja ma obowiązek wskazać źródło sfinansowania.
4. Opinie poszczególnych komisji przedstawiane są Zarządowi Powiatu i Komisji Budżetu.
5. Komisja Budżetu w terminie do 22 grudnia, formułuje opinię o projekcie uchwały budżetowej,
z zastrzeżeniem, że projekt uchwały budżetowej na 2019 rok zaopiniowany będzie w terminie
do 18 stycznia 2019 roku.
6. W posiedzeniu Komisji Budżetu, na której opiniowany jest projekt uchwały budżetowej uczestniczą
przewodniczący stałych komisji Rady Powiatu.
7. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetu może wprowadzić ewentualne
autopoprawki do projektu uchwały budżetowej i przedkłada je Radzie Powiatu na sesji, na której ma zostać
podjęta uchwała budżetowa.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W związku z wyborami samorządowymi 2018 r. termin opiniowania projektu budżetu przez komisje nie mógłby
zostać dotrzymany, stąd konieczność zmiany terminu opiniowania projektu budżetu na 2019 rok.
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