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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r.poz. 713 ze zm.1))  oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LVII/755/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac 
nad projektem uchwały budżetowej Miasta zmienionej uchwałą Nr XLIX/553/13 Rady Miasta Białystok z dnia 
30 września 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. 1. Przewodniczący Rady otrzymany projekt budżetu wraz z towarzyszącymi materiałami przekazuje 
niezwłocznie radnym Rady Miasta oraz Komisjom Rady. 

2. Pierwsze czytanie projektu budżetu miasta odbywa się bezpośrednio na najbliższej sesji po złożeniu 
projektu budżetu Radzie. 

3. Pierwsze czytanie projektu budżetu miasta obejmuje uzasadnienie projektu przez Prezydenta Miasta lub 
osobę przez niego upoważnioną, debatę w sprawie projektu, w tym pytania radnych Rady Miasta i odpowiedzi 
wnioskodawcy oraz zgłaszanie poprawek i wniosków.”; 

2) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. 1. Komisje Rady, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, wyrażają 
swoje opinie o projekcie budżetu w ciągu 10 dni od dnia przedstawienia projektu na sesji Rady i na piśmie 
przekazują ją komisji właściwej w sprawach budżetu i finansów. W przypadku, gdy opinie zawierają 
propozycje poprawek do projektu budżetu, powinny one zawierać uzasadnienie i wskazanie źródeł ich 
finansowania. 

2. Komisja właściwa w sprawach budżetu i finansów formułuje opinię ostateczną o projekcie budżetu 
w ciągu 5 dni od dnia otrzymania opinii, o których mowa w ust. 1 i niezwłocznie przekazuje ją 
Prezydentowi.”; 

3) § 12 otrzymuje brzmienie: 

„§ 12.  Prezydent po zapoznaniu się z opinią komisji właściwej w sprawach budżetu i finansów powinien 
w miarę możliwości, w formie autopoprawek, uwzględnić zawarte w niej postulaty.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz.1378. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 
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UZASADNIENIE

Projekt uchwały zakłada zmianę procedowania projektu budżetu miasta od momentu przedłożenia
Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta. Dotychczas projekt budżetu opiniowany był przez komisje rady
oraz komisję właściwą w sprawach budżetu przed pierwszym czytaniem na sesji Rady. Po pierwszym
czytaniu projekt budżetu nie był już procedowany przez Komisje Rady.

Proponowane zmiany zakładają pierwsze czytanie projektu budżetu bezpośrednio na sesji Rady
skąd projekt uchwały trafi do opiniowania przez Komisje Rady oraz komisję w sprawach budżetu
i finansów, która przygotuje ostateczną opinię o projekcie budżetu i przedstawi ją podczas drugiego
czytania.

Takie procedowanie zwiększy ilość czasu potrzebnego na zapoznanie się z projektem budżetu
Radnym Rady Miasta. Pozwoli na zaplanowanie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym posiedzeń
Komisji Rady, a także zrezygnować z jednej sesji Rady w grudniu, która praktycznie zwoływana była tylko
na pierwsze czytanie projektu budżetu.
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