UCHWAŁA NR 16.97.2012
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/170/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2010
roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej
Na podstawie art. 234 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz.
1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Dubicze Cerkiewne uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się § 5 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się nową treść:
Rozdział 2.
Materiały towarzyszące projektowi budżetu
1. Wójt gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 235-237),
uwzględniając wskazówki Rady Gminy i materiały opracowane przez skarbnika gminy przygotowuje projekt
budżetu wraz z objaśnieniami oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany.
2. Objaśnienia do projektu budżetu obejmują:
1) omówienie dochodów z poszczególnych źródeł, wyszczególnionych w układzie działów klasyfikacji
budżetowej
2) uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, wyszczególnionych w układzie działów klasyfikacji
budżetowej, w tym:
a) wydatków na zadania własne,
b) wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
c) wydatków na cele inwestycyjne,
d) dotacji dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem gminy,
e) dotacji dla innych podmiotów,
3. Projekt budżetu wraz z objaśnieniami oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub
projekt jej zmiany Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy, przekazując przewodniczącemu Rady Gminy, do dnia
15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
4. Projekt budżetu Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości poprzez wyłożenie w biurze Rady Gminy,
o czym informuje się mieszkańców na stronie internetowej Urzędu Gminy.
5. Wójt Gminy przesyła projekt budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie
określonym w ust. 3.
6. W terminie 7 dni od daty przekazania projektu budżetu Radzie Gminy, Wójt przekazuje podległym
jednostkom informacje niezbędne do opracowania ich planów finansowych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Przewodniczący Rady Gminy
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