
Zarządzenie Nr 69/2013 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 10 czerwca 2013r. 

 

KA.0050.69.2013 

 

w sprawie korekty podstawy prawnej Zarządzenia nr 57/2013 Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013, nr 61/2013 Wójta 

Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 

2013, nr 62/2013 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian                    

w budżecie gminy na rok 2013 z tytułu dotacji celowych, nr 63/2013 Wójta Gminy Wręczyca 

Wielka z dnia 05 czerwca 2013r.w sprawie korekty Zarządzenia Nr 62/2013 Wójta Gminy 

Wręczyca Wielka z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013                   

z tytułu dotacji celowych, nr 64/2013 z dnia 05 czerwca 2013r. Wójta Gminy Wręczyca 

Wielka w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594), 

Wójt Gminy Wręczyca Wielka zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

 

W zarządzeniu nr 57/2013 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 maja 2013r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2013, nr 61/2013 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 

maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013, nr 62/2013 Wójta Gminy 

Wręczyca Wielka z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013                      

z tytułu dotacji celowych, nr 63/2013 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 05 czerwca 

2013r.w sprawie korekty Zarządzenia Nr 62/2013 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 

maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 z tytułu dotacji celowych, nr 

64/2013 z dnia 05 czerwca 2013r. Wójta Gminy Wręczyca Wielka w sprawie zmian                           

w budżecie gminy na rok 2013 koryguje się podstawę prawną,  

treść: 

„Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 

gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)” 

zastępuje się treścią: 

„Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594)”. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 


