
                                 
 

UCHWAŁA  Nr III/21/2018 

 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

 
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do powiadomienia 

Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie  
 

Na podstawie art. 18 ust. 1, 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.
1
) w zw. z art. 239 ustawy z dnia  27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.
2
) uchwala się, co 

następuje: 
 

 § 1. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Karczewie do 

powiadomienia Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie w sprawie przesunięcia 

terminu uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 2019 rok , zgodnie z uzasadnieniem do 

niniejszej uchwały. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 

 

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

   

 

 

Przewodniczący Rady 

       Piotr Żelazko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, 1349 i 1432 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, 62, 1366, 1693 

oraz 1669. 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2077, z późn. zm.) uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. W związku z 

tym, że Rada Miejska w Karczewie nie uchwali budżetu Gminy Karczew na 2019r. do końca 

2018 r. , upoważnia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Karczewie do powiadomienia o tym 

fakcie Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie w treści pisma o następującym 

brzmieniu: 

„Rada Miejska w Karczewie informuje, że budżet Gminy Karczew na 2019 rok będzie 

uchwalony  na Sesji Rady zaplanowanej na 17 stycznia 2019 r. 

Opóźnienie uchwalenia budżetu spowodowane jest tym, że trwają prace w stałych 

Komisjach Rady, które to Komisje zostały powołane dopiero 10 grudnia 2018 r. Brak 

wcześniejszego powołania stałych Komisji Rady uniemożliwił wcześniejsze rozpoczęcie 

pracy nad uchwaleniem budżetu. 

Prace nad projektem budżetu zakończą się na posiedzeniu Komisji Budżetowej 

zaplanowanej w dniu 14 stycznia 2019 r. 

W tej sytuacji szczególnie uzasadnionym  przypadkiem jest wybór nowej Rady i 

rozpoczęcie sprawowania mandatu przez Radnych od 21 listopada 2018 r., a praktycznie 

poprzez powołanie stałych Komisji Rady rozpoczęcie pracy w komisjach dopiero z dniem 10 

grudnia 2018 r.”. 

 

 

 
Przewodniczący Rady 

       Piotr Żelazko 

 


