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Data wpływu: 30.03.2021 r. 

Nr sprawy: BR.0003.496.2021 

 

 

Pani 
Małgorzata Kaptur 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

w miejscu 

 

Dot.: interpelacji nr BR.0003.496.2021 z dnia 16 marca 2021 r. 

W odpowiedzi na interpelację Radnej Jolanty Szymczak w sprawie właściwej procedury 
składania wniosków do budżetu przesłaną, przy piśmie Przewodniczącej Rady Miejskiej 
w Mosinie Nr BR.0003.496.2021 z dnia 16 marca 2021 r. wyjaśniam, co następuje - art. 234 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), wskazuje, 
że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie trybu 
prac nad projektem uchwały budżetowej określając 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. 
 

Rada Miejska w Mosinie w dniu 29 września 2011 roku podjęła uchwałę numer 
XVII/110/11 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w której określiła 
procedury dotyczące przygotowania projektu budżetu. Uchwała podejmowana przez organ 
stanowiący na podstawie w/w przepisu jest aktem normatywnym o charakterze 
wewnętrznym. Przepis ten nie wyczerpuje wszystkich elementów, które mogą być 
przedmiotem uregulowania w uchwale o trybie prac nad projektem budżetu o czym świadczy 
zwrot „ w szczególności", jednak uchwała ta nie powinna ujmować zagadnień uregulowanych 
w ustawie o finansach publicznych. 

Aktualnie zawartość treści merytorycznej tej uchwały jest przedmiotem konsultacji 
pomiędzy organem stanowiącym oraz Burmistrzem i była analizowana podczas posiedzenia 
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 22 marca 2021r. 

Ponadto Burmistrz Gminy Mosina uwzględniając wynikające z ustawy o finansach 

publicznych zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny, biorąc 

jednocześnie pod uwagę optymalny dobór metod i środków służących osiągnięciu założonych 

celów, Zarządzeniem nr 104/2020 z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie określenia zasad 



wydatkowania dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych Gminy Mosina, doprecyzował 

regulacje dotyczące podziału i wydatkowania funduszy jednostek pomocniczych Gminy 

Mosina określonych w uchwale budżetowej na rok 2021. 

 

Z poważaniem 

BURMISTRZ GMINY MOSINA 
(-) Przemysław Mieloch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Adresat -1 egz., 
2. Sekretarz Gminy Mosina w miejscu -1 egz., 
3. RK - a/a w miejscu - 1 egz. 


