
Projekt

UCHWAtANR V//<?/2015
Rady Gminy Popielow

z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwafy Nr 111/8/2014 Rady Gminy Popielow z dnia 18
grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzaxlzie gminnym
(Dz. U. z 2013 roku poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku, poz. 379, poz 1072) oraz art 94, art.
211, art 212, art 214, art 215, art 217, art 235, art 236, art 237, art 258 ust 1 oraz art 264 ust 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z
2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626) Rada Gminy Popielow uchwala, co nastepuje:

§1

Do Uchwafy Nr 111/8/2014 Rady Gminy Popielow z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia
budzetu gminy na 2015 rok, wprowadza sie nastepuj^ca zmiane:

§ 4 ust 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Ustala sie dochody i wydatki zwiqzane z realizacja_ zadah wJasnych finansowanych z budzetu
paristwa w kwotach:
Dochody

Wydatki

800 422,00 zt

800 422,00 zt

zgodnie z zata_cznikiem nr 5"

Pozostate zapisy uchwafy pozostajq bez zmian.

§2

§3

Wykonanie uchwafy powierza sie wojtowi gminy.

§4

Uchwala wchodzi w zycie z podjecia i podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Opolskiego.

Opracowat:
Skarbnik gminy

Radca Brawny WojtG
Dioni

pielow
riski

Uzasadnienie do Uchwaty Nr V///^ /2015 Rady Gminy Popielow z 26 lutegV2015 roku

W wyniku oczywistej omytki pisarskiej w uchwale Nr 111/8/2014 Rady Gminy Popielow z 18 grudnia
2014 roku wprowadzono plan dochodow i wydatkow finansowanych z dotacji z budzetu paristwa na
realizacje zadari wlasnych z btedna^ nazwa. ,,dochody i wydatki zwia.zane z realizacj^ zadaii zleconych
z zakresu administracji rza.dowej oraz innych zadan zleconych ustawami". Niniejsza^ uchwata. koryguje
si$ btednq tresc.


