
UCHWAŁA NR IX/82/2019
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 2 października 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XI/54/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 
określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Stanisławów

Na podstawi art. 18 ust.  1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zmianami) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. 
poz. 869 ze zmianami), Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XI/54/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 listopada 2011 r. 
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Stanisławów § 2 pkt 3 otrzymuje  
brzmienie: 

„3. Komisje w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu budżetu odbywają posiedzenia,  na których 
analizują projekt uchwały i sporządzają na piśmie opinie o projekcie uchwały budżetowej. Komisje 
sporządzają ewentualne wnioski w sprawie zmian, które przekazują Przewodniczącemu Rady Gminy 
Stanisławów i Wójtowi Gminy Stanisławów, najpóźniej do dnia 20 grudnia roku poprzedzającego rok 
budżetowy”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Zbytek
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UZASADNIENIE

Uchwałę podejmuje się na wniosek Komisji Budżetowej, mając na uwadze możliwość wydłużenia czasu

pracy w stałych komisjach Rady Gminy nad projektem budżetu na kolejny rok (dotyczy to w szczególności

roku, w którym odbywają się wybory samorządowe).

Zgodnie z art. 234 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zmianami) organ

stanowiący j.s.t. określa w szczegółowości m.in. terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały

budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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