
Projekt 
 
z dnia  19 stycznia 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
Uchwała Nr XXX/214/2021 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/211/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 
do zawarcia aneksu do umowy partnerskiej zawartej dnia 22 lipca 2016 r. przez Gminę Popielów 
w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby 

niesamodzielne” 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz w związku 
z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) Rada 
Gminy Popielów uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uchyla się uchwałę Nr XXIX/211/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 
wyrażenia zgody do zawarcia aneksu do umowy partnerskiej zawartej dnia 22 lipca 2016 r. przez Gminę 
Popielów w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby 
niesamodzielne”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Uzasadnienie  

W dniu 11 stycznia br. wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu przez Wojewodę Opolskiego 
postępowania nadzorczego względem uchwały Nr XXIX/211/2020. Jako przyczynę podano 
zakwalifikowanie uchwały do kategorii aktów prawa miejscowego, podczas gdy w ocenie nadzoru jest to 
akt kierownictwa wewnętrznego niepodlegający publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

W związku z tym Wójt Gminy wycofała wniosek o publikację w Dzienniku, a po przeanalizowaniu 
stanu prawnego i faktycznego, skierowała do Rady niniejszy projekt uchwały. 

Podjęcie uchwały ma na celu wyeliminowanie z obrotu prawnego błędnej uchwały i umożliwienie 
podjęcia uchwały prawidłowej pod względem formalno-prawnym.
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