
                                                                                                                                                                 
  

UCHWAŁA  Nr  LX/537/2018 

 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

 
zmieniająca Uchwałę Nr LI/413/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 

sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej Gminy Karczew procedury uchwalania budżetu, rodzaju i 

szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 

oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Karczew za I półrocze roku budżetowego 

 
Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2017r., poz. 2077 z późn. zm.
1
) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.
2
) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W punkcie I Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LI/413/2010 Rady Miejskiej w 

Karczewie z dnia 24 sierpnia 2010 roku o tytule „Tryb pracy nad projektem uchwały 

budżetowej Gminy Karczew procedura uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość 

materiałów  informacyjnych  towarzyszących  projektowi budżetu”, zmienia się ust. 2, który 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„2. Projekt uchwały budżetowej sporządza się w zakresie: 

1) dochodów w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; 

2) w zakresie wydatków w szczegółowości: dział rozdział, grupa paragrafów”. 

 

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.               

 

 

 

 

                                                                                           Przewodnicząca Rady 

                                                                                            Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz.U. z 2018 r., poz. 62, 1000  oraz 1366. 
2 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, 1349 oraz 1432. 



 

UZASADNIENIE 
 

Obecnie plany finansowe samorządowych jednostek budżetowych sporządzane są w 

szczegółowości dział, rozdział i paragraf. Taka szczegółowość planów, w szczególności jeśli 

chodzi o paragrafy, wymaga dokonywania wielu zmian w trakcie roku budżetowego (zmiany 

te dotyczą często kilku złotych i dokonywane są w ramach tej samej grupy wydatków).  

 

Możliwość sporządzania planów finansowych w mniejszej szczegółowości uprości 

proces planowania oraz uelastyczni wykonywanie budżetu jednostek. Ograniczenie 

konieczności dokonywania wielu zmian w planie przenoszących wydatki pomiędzy 

paragrafami przyczyni się także do zmniejszenia obciążeń jednostek w procesie realizacji 

budżetu. 

 

  Nowe przepisy w zakresie planów finansowych jednostek organizacyjnych jednostki 

samorządu terytorialnego mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektów 

planów finansowych na rok 2019. 

 

 

 

                                                                                Przewodnicząca Rady 

                                                                                 Danuta Trzaskowska 

 


