
Uchwala nr 193/XXVII/2001
Uchwała zmieniająca uchwale Nr 75/X/1999 z dnia 23 września 1999 r. w sprawie procedury uchwalania
budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uchwala Nr 193/XXVII/2001

Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 października 2001 r.
zmieniająca uchwale Nr 75/X/1999 z dnia 23 września 1999 r. w sprawie procedury uchwalania
budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

budżetu.

Na podstawie art.53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, póz. 578 z
późn.zm.) oraz art.119 - 125 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155,
póz. z późn.zm.), Rada Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje :

§1.

W  uchwale  Nr 75/X/1999 z  dnia  23 września  1999 r.  zmienia  się  § 15,  który otrzymuje  następujące
brzmienie:
„Do  zmian  w  planie  budżetu  realizowanych  w  trakcie  roku  budżetowego  za  wyjątkiem  przeniesień
dokonywanych  przez  kierowników  jednostek  organizacyjnych  powiatu  wymagana  jest  opinia  Komisji
właściwej do spraw budżetu."

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§4.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.

UZASADNIENIE

Zapis § 15 uchwały Nr 75/X/l 999 z 23.09.1999 r. Rady Powiatu w Otwocku ogranicza w
sposób całkowity jakiekolwiek zmiany w budżecie jednostek Powiatu bez opinii Komisji
Budżetowej.
Tymczasem ograniczenia, które wprowadza art. 128 ust l ustawy o finansach publicznych z
dnia 26 listopada 1999 r.(Dz.U.Nr 155 póz. 1014 z późn.zm.) dotyczą tylko sytuacji w
których opinia Komisji Budżetowej jest bezwzględnie wymagalna:
- zmiany kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz budżetów innych j.s.t.
- zmiany kwot subwencji w wyniku podziału rezerw
- przenoszenie wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.
Wprowadzanie  dodatkowych  ograniczeń  jest  zbędne,  gdyż  uniemożliwia  bez  uzgodnień  z  Komisją
dokonywanie  zmian w planie  wydatków polegających na  przesunięciach między paragrafami  wydatków
rzeczowych przez kierowników jednostek oraz przez Zarząd. Wykreślenie § 5 Uchwały przywróci obowiązek
uzyskiwania opinii Komisji Budżetowej do sytuacji określonych w ustawie.


