
UCHWAŁA Nr VII/47/11  
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA 

z dnia 24 czerwca 2011 roku 
 
w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetowej Rady Gminy i Miasta Izbica 
Kujawska  
 
 
      Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 
2001 Nr 142. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, oraz § 70. ust.1 Statutu Gminy i Miasta Izbica 
Kujawska z dnia 30 grudnia 2002 r /Dz. Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2003 r 
Nr21, poz. 430 /  

Rada Gminy i Miasta 
 uchwala, co następuje:  

 
 
§ 1. Przedmiot działania Komisji Budżetowej.  
1. Komisja uchwala wnioski i opinie.  
2. Opiniuje propozycje utworzenia nowych rezerw celowych na finansowanie zobowiązań gminy. 
3. Opiniuje projekty uchwał w sprawie budżetu oraz zmian w budżecie. 
4. Opiniuje projekty uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych oraz innych należności 

publicznoprawnych ustalanych lub pobieranych przez gminę lub jej organy, 
5. Opiniuje projekty uchwał udzielanych z budżetu Gminy dotacji, subwencji oraz pomocy 

publicznej, 
6. Opiniuje projekty uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego 

 zarządu, 
7. Opiniuje projekty uchwał w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może 

samodzielnie zaciągać zobowiązania, 
8. Opiniuje projekty uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej lub innych 

jednostek samorządu terytorialnego, współdziałania lub udzielenia pomocy innym jednostkom 
samorządu terytorialnego, ich związkom lub stowarzyszeniom, przystąpienia do związku 
międzygminnego oraz porozumienia międzygminnego, w sprawie powierzenia zadań 
publicznych - jeśli mogą spowodować konieczność poniesienia wydatków budżetowych lub 
uszczuplenia dochodów Gminy, 

9. Opiniuje projekty uchwał w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta oraz wysokości 
diet radnych, 

10. Opiniuje projekty uchwał w sprawie wysokości cen i opłat albo sposobie ustalania cen i opłat za 
usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i 
urządzeń użyteczności publicznej, 

11. Rozpatruje sprawy przekazane przez radę gminy, a nie ujęte w planie pracy komisji.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 

 

        PRZEWODNICZĄCY RADY 
             Marian Lewandowski 
 

 


