
 

Uchwała Nr XXVI/254/17 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 26 września 2017 r.  

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/194/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 

grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 

zmienionej Uchwałą Nr XXV/245/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 13 czerwca 

2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/194/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 

28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                     

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 

220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870                    

z późn. zm.) 

 

Rada Gminy Wręczyca Wielka 

uchwala: 

 

§ 1 

 

W treści § 1 Uchwały Nr XXI/194/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia                      

2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego zmienionej 

Uchwałą Nr XXV/245/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 13 czerwca 2017 r. w 

sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/194/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 

2016 r.                       w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 

kwotę 139.859,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć 

złotych) zastąpić kwotą 133.741,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące siedemset 

czterdzieści jeden złotych), kwotę 103.341,00 zł (słownie: sto trzy tysiące trzysta czterdzieści 

jeden złotych) kwotą 101.103,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy sto trzy złote), a kwotę 

33.518,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemnaście złotych) kwotą 29.638,00 

zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych). 

 

§ 2 

 

Pozostał treść uchwały pozostaje bez zmian. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


