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Sint-Adrianuskerk te Elsene.- Begroting 2022.

De Gemeenteraad,

Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 betreffende de kerkfabrieken;

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de erediensten;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 255, 9°;

Gelet op de ordonnantie van 18 juli 2002 houdende diverse hervormingen krachtens de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende
overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;

Gelet op de ordonnantie van 19 februari 2004 tot wijziging van het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkfabrieken.

Gelet de begroting 2022 van de Sint-Adrianus kerk te Elsene;

Overwegende dat deze begroting  als volgt dient gewijzigd worden :

- Artikel 17 van de gewone ontvangsten (toelage van de gemeentes) een bedrag van 11.573,16 EUR in te schrijven;
- Artikel 25 van de buitegewone ontvangsten terug te brengen op 0 in plaats van 24.596,40 EUR;
- Artikel 52 van de buitengewone uitgaven (vermoedelijk tekort van het lopend dienstjaar) een bedrag van 35.393,91 EUR in
schrijven in plaats van 48.417,15 EUR;
- Artikels 56c, 56e en 57 zijn geen grote werken aan de kerk en dienen ingeschreven te worden op artikel 27 van de gewone uitgaven
(onderhoud en herstellingswerken aan de kerk).

Na deze verbeteringen kan de begroting 2022 als volgt samengevat worden :

Ontvangsten :   67.128,91 EUR.
Uitgaven        :  67.128,91 EUR.

Overwegende dat de gemeentetoelage van 11.573,16 EUR tussen de Stad Brussel en de gemeente Elsene moet verdeeld worden;

Overwegende dat het aandeel van de Stad 1953,55 EUR bedraagt;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen :

BESLUIT :
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de
toezichthoudende overheid van de begroting 2022 van de Sint-Adrianuskerk te Elsene en over de goedkeuring van het stadsaandeel
in de gewone dotatie van 1953,55 EUR. aangewend op artikel 79001/435/01 van de gewone begroting 2022 van de Stad.
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