UCHWAŁA NR XXIII/262/17
RADY GMINY BRENNA
z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 234, art. 236 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Projekt budżetu gminy Brenna przygotowuje się w szczegółowości określonej w ustawie z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.).
2. W zakresie planu wydatków majątkowych ustala się większą szczegółowość przez wprowadzenie nazwy
poszczególnych zadań inwestycyjnych.
§ 2. Przewodniczący Rady Gminy Brenna w terminie do 7 dni od daty otrzymania projektu budżetu gminy
Brenna kieruje projekt do stałych komisji Rady Gminy w celu zaopiniowania.
§ 3. 1. Stałe komisje Rady Gminy Brenna po dokonaniu analizy projektu budżetu w terminie do 10 grudnia
roku poprzedzającego rok budżetowy wyrażają opinie o projekcie.
2. W przypadku złożenia przez komisje propozycji wprowadzenia do projektu budżetu wydatku, który
nie był uwzględniony w pierwotnym projekcie komisja jest zobowiązana do wskazania źródła jego
sfinansowania.
§ 4. Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu zawierają:
1) omówienie dochodów z poszczególnych źródeł;
2) omówienie poszczególnych rodzajów wydatków ze wskazaniem sposobu ich finansowania;
3) omówienie zadań inwestycyjnych ze wskazaniem nazwy zadania, roku rozpoczęcia i zakończenia zadania,
wartości całkowitej zadania, wartości przewidzianej do wykonania w roku budżetowym.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIX/342/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Janasik
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