
UCHWAŁA  Nr L/396/10
 RADY GMINY MASŁÓW
 z dnia 19 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/384/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 lipca 2010 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 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 234 w związku z art. 235 ust. 4 i art. 
236 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) – 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLIX/384/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej, § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.  Materiały planistyczne opracowane przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz 
kierowników referatów (samodzielnych stanowisk pracy) powinny zawierać:

1) prognozowane  dochody  w  podziale  na  działy,  rozdziały  i  paragrafy  klasyfikacji 
budżetowej  dochodów,  ze  wskazaniem  dotacji  i  środków  na  realizację  zadań 
finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (o których mowa w 
art. 5 ust. 1  pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych),  

2) planowane wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej 
wydatków z wyodrębnieniem:
– wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi,
–  wydatków  finansowanych  z  udziałem  środków  pochodzących  z  budżetu  Unii 
Europejskiej oraz ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających 
zwrotowi (o których mowa w art. 5 ust. 1  pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych).”  

§ 2

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów
/-/ Genowefa Jaros                                  
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