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UCHWAŁA NR XXXI/189/2010
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 12 stycznia 2010 roku

zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,
239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art.
166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze
zm.) w związku z art. 121 ust. 4 , 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1 . W uchwale Nr XXIX/179/2009 Rady Gminy Zlawieś Wielka z dnia 16 grudnia 2009 roku,
wprowadza się następujące zmiany:
1)

§ 10 otrzymuje brzmienie " Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta
Gminy Zlawieś Wielka do wysokości 700.000 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogł oszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
gminy tj. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

Przewodniczący

miny

Zbi n1 Drewnowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/189/2010
Rady Gminy Zlawieś Wielka
z dnia 12 stycznia 2010 roku

Rada Gminy w dniu 16 grudnia 2009 roku podjęta uchwalę w sprawie budżetu gminy na
2010 rok. Paragraf 10 tej uchwały otrzymał brzmienie "Ustala się łączną kwotę pożyczek
udzielanych przez Wójta Gminy Zlawieś Wielka do wysokości 700.000 zł, po uzyskaniu
akceptacji Rady Gminy", który narusza art. 18 ust 2, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, z którego wynika iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy
jedynie ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku
budżetowym.

