
projekt Nr 4 
 

UCHWAŁA NR …………… 
 

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia ………………………. 

 
w sprawie zmian w uchwale Nr 293/XLVI/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury 
jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi 

uchwały budżetowej  
 
 

Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych             
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                  
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.  Uchyla się treść § 6 uchwały Nr 293/XLVI/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                 
14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury                      
jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały 
budżetowej i nadaje się mu nowe brzmienie: 

 
„§ 6. Uchyla się uchwałę Nr 131/XXI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 września 

2008 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 
towarzyszących projektowi budżetu”.  

 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                         
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 
                                                                 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adwokat Marcin Bandura 
 



Uzasadnienie 
 

W § 6 uchwały Nr 293/XLVI/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 14 września                 
2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania                    
oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, 
uchylono uchwałę Nr 292/XLV/2006 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 czerwca 2006 r.                     
oraz uchwałę Nr 333/XLVIII/2006 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 sierpnia 2006 r. 
zmieniającą uchwałę Nr 292/XLV/2006 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 czerwca 2006 r.                 
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 
towarzyszących projektowi budżetu, zamiast uchwały Nr 131/XXI/08 Rady Powiatu                                  
w Otwocku z dnia 30 września 2008 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju                                            
i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu. Po podjęciu uchwały                          
Nr 293/XLVI/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac 
nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości 
materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej i nie uchyleniu uchwały                             
Nr 131/XXI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 września 2008 r. w sprawie procedury 
uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi 
budżetu w obiegu prawnym występują dwie uchwały w sprawie procedur uchwalania budżetu. 
Aby wyeliminować występujący błąd należy podjąć niniejszą uchwałę.  

 
 

Opracował: 
Skarbnik Powiatu 
Wiesław Miłkowski 


