




Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. 

poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określa w szczególności:  

1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;  

2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu 

terytorialnego;  

3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd przedłoży organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej. 

W uchwale Nr XX.171.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 sierpnia 2020 roku. 

uregulowany został tryb prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Złotów. Uchwała ta 

zastąpiła wcześniejszą uchwałę, nr XLI/173/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 sierpnia 2010 r. 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Złotów. Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Poznaniu wszczęła postępowanie w odniesieniu do uchwały Nr XX.171.2020 Rady 

Miejskiej w Złotowie z dnia 26 sierpnia 2020 roku.   

W uchwale Nr 22/937/2020 z dnia 16 września 2020 r. Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu stwierdziło, że uchwała Nr XX.171.2020 Rady Miejskiej  

w Złotowie z dnia 26 sierpnia 2020 roku została podjęta z naruszeniem przepisów ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednocześnie uznano że naruszenie ma charakter 

nieistotny.  

W uzasadnieniu uchwały Nr 22/937/2020 z dnia 16 września 2020 r. Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu wskazało, że stwierdzone nieprawidłowości powinny zostać 

wyeliminowane przy zmianie uchwały.  

Niniejsza uchwała ma na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w uchwale Nr XX.171.2020 

Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 sierpnia 2020 roku, stwierdzonych przez Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu w uchwale Nr 22/937/2020  z dnia 16 września 2020. 

Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 


