
Uchwała XXXIV/297/03
Rady Miasta Krakowa

z dnia 17 grudnia 12003 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/262/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 
2 grudnia 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, szczegółowości projektu 
uchwały budżetowej, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 
projektowi budżetu. 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 
i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), Rada Miasta 
Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr XXXVII/262/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r., 

w sprawie procedury uchwalania budżetu, szczegółowości projektu uchwały budżetowej, rodzaju 
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, wprowadza 
się następujące zmiany:
1) w § 4 skreśla się wyrazy: "przygotowywania i",
2) skreśla się § 5 i § 6,
3) w załączniku Nr 1:

a) w ust. 1, w ppkt 4:
 skreśla się wyrazy: „(5-cio letnie)”,
– dodaje się lit. c, w brzmieniu: „środków pochodzących z funduszy strukturalnych 

i Funduszu Spójności Unii Europejskiej”,
b) w ust. 1 dodaje się ppkt. 11 w brzmieniu: "Prognozę kwoty długu publicznego",
c) w ust. 2, w pkt. a/ wyrazy: "Zarządu Miasta Krakowa" zastępuje się wyrazami: 

"Prezydenta Miasta Krakowa",
4) w załączniku Nr 3:

a) w tytule załącznika skreśla się wyraz: "gminy",
b) skreśla się ust. 1 i 2,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Uczestnictwo w pracach poszczególnych Komisji Rady 

Miasta Krakowa nad projektem budżetu oraz obecność przedstawicieli jednostek 
organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, zgodnie z odrębnie 
ustalonym trybem",

d) dotychczasowe ust. 3 do 5 otrzymują odpowiednią numerację 1 do 3,
5) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Niniejsza uchwała wraz z załącznikiem stanowi propozycję w zakresie procedury 

uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 

projektowi.

Proponowana w tej formie zmiana procedury uchwalania budżetu spełniać będzie wymogi 

prawne. 

W chwili obecnej najistotniejszym jest dokonanie zmiany "Harmonogramu uchwalania 

budżetu Miasta Krakowa na rok 2004", co jest konsekwencją dokonania w roku 2003, zgodnie 

z art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2003 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2003 (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1725), zmiany 

terminów dotyczących:

 przekazania przez Ministra Finansów informacji niezbędnych do opracowania uchwał 

budżetowych – z dnia 15 października do dnia 1 grudnia 2003 r.,

 przekazania przez dysponentów części budżetowych informacji dla jednostek samorządu 

terytorialnego o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej - z dnia 

25 października do dnia 1 grudnia 2003 r.,

 opracowania projektów uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego - z dnia 

15 listopada do dnia 15 grudnia, a planów finansowych jednostek organizacyjnych 

samorządów - do dnia 31 grudnia 2003 r.


