UCHWAŁA NR XXXIV/297/03
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 grudnia 2003 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, Nr 162 poz. 1568/ 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.
Wiceprzewodniczący Rady
Bogusław KOŚMIDER

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/297/03
Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2003 r.
Harmonogram uchwalania budżetu Miasta Krakowa na rok 2004

DATA

REALIZUJĄCY

WYSZCZEGÓLNIENIE

Do 15 grudnia

Prezydent Miasta

Przekazanie projektu uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi oraz informacją
o stanie mienia komunalnego

Do 6 stycznia

Komisje Rady Miasta

Przedstawienie Komisji Budżetowej oraz Prezydentowi opinii poszczególnych Komisji Rady
Miasta wraz z propozycjami zbilansowanych poprawek

Do 7 stycznia

Komisja Budżetowa

Opinia Komisji Budżetowej do zgłoszonych zbilansowanych poprawek

Do 8 stycznia

Rada Miasta

Do 15 stycznia

I czytanie projektu budżetu Miasta

Komisje, Kluby i Radni Termin zgłaszania poprawek
Rady Miasta

Do 21 stycznia

Komisja Budżetowa

Analiza poprawek i przyjęcie przez Komisję Budżetową ostatecznego stanowiska do zgłoszonych
zbilansowanych poprawek

Do 27 stycznia

Prezydent Miasta

Przekazanie Radzie Miasta autopoprawki Prezydenta Miasta Krakowa i opracowanie do głosowania
pozostałych zgłoszonych zbilansowanych poprawek a nieprzyjętych w autopoprawce Prezydenta
Miasta

Do 5 lutego

Rada Miasta

Uchwalenie budżetu

