
Uchwała Nr XXXIV16110
Rady Gminy w Stopnicy

z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej

Na podstawie ań. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U' z2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz arl.234, art.
235 ust. 4 i arŁ.236 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz' U. Nr'157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

s1
W Uchwale Nr XXXlll/1/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 19 stycznia 2010 roku
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budzetowej wprowadza się następujące
zmiany:

1/ w $ 7 pkt 14 lit. c otrzymuje brzmienie:
,,c) przekazania kierownikom jednostek budzetowych uprawnień do dokonywania
przeniesień w planie wydatków orazw planach dochodów własnych tych jednostek'',

2/ S I otrzymuje brzmienie:
,rs I
1) Komisje stałe Rady Gminy analizująprojekt uchwały budŻetowej i dokonują jego

oceny.
2) Komisja proponująca Wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku

przewidzianeg o w p roj e kcie ws kaz u je Żr odło jeg o sf i n a nsowa n ia.
3) Komisje v,ryraŻĄą swoje opinie W sprawie projektu uchwały budzetowej

i przedstawiają je Wojtowi Gminy.
4) Uwzględniając przedstawione opinie i wnioski Wójt Gminy moze dokonać

autopoprawki do projektu uchwały budzetowej'',
5) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje sesję budŹetową W terminie

umozliwiającym uchwalenie uchwały budzetowej przed rozpoczęciem roku
budzetowego.

6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Gminy moŻe uchwalić uchwałę
budzetową nie póŹniej niz do dnia 31 stycznia roku budŻetowego''.

s2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy'

s3
Uchwała wchodzi w Życie. z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
U rzęd owym Wojewodztwa Swiętokrzyskieg o.

BZEVT':



Uzasadnienie

Kolegium Regionalnej lzby obrachunkowej w Kielcach uchwałą Nr 9/2010
z dnia 24 lutego 2010 roku postanowiło stwierdziÓ niewaznośÓ uchwały
Nr XXXlll/1/1O Rady Gminy w Stopnicy z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie
trybu prac nad projektem uchwały budzetowej w części obejmującej s 9 pkI2, 4, 5
i$ 7 ust'1 pkt'l4 z powodu naruszenia ań. 233238i240 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych. W związku z powyzszym konieczna jest korekta
przedmiotowej uchwały W części wskazanej w uchwale Rlo.


