UCHWAŁA NR XXXVIII/243/2018
RADY GMINY WALIM
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zmiany w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Walim
z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
Dolnośląskiego
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym
(tekst
jednolity
Dz. U.
2017 r.
poz. 1875
z późn.
zm.)
oraz
art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Walim uchwala, co
następuje:
§ 1. Zmienia się treść zapisu § 2 Uchwały Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Walim z dnia
26 kwietnia 2016 r., który otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. W budżecie Gminy Walim na rok 2017, na wykonanie zadania, o którym
mowa w § 1, zostają zabezpieczone środki finansowe w dziale 600, rozdz. 60013,
paragraf 6050, w wysokości 53.234,00 (słownie pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście
trzydzieści cztery zł 00/100)
2. W budżecie Gminy Walim na rok 2018 zostają zabezpieczone środki finansowe
w dziale 600, rozdz. 60013, paragraf 6050, w wysokości 18.450,00 (słownie osiemnaście
tysięcy czterysta pięćdziesiąt zł 00/100) na sfinansowanie kosztów dodatkowych robót na
wykonanie zadania, o którym mowa w § 1.
3. Koszty, o których mowa w § 2 ust.2, Gmina Walim poniesie w wysokości 100%.”.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/200/2017 Rady Gminy Walim z dnia 19 października
2017 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Walim
Zuzanna Bodurka
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Uzasadnienie
Niniejsza uchwała dotyczy zmiany zakresu zmiany terminu i zakresu wykonania zadania w
sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. W 2017 roku
zawarte zostało pomiędzy Gminą Walim a Województwem Dolnośląskim porozumienie,
określające zasady przygotowania dokumentacji, wykonania prac oraz środków
przeznaczonych na wykonanie zadania na drodze DW 383 w Jugowicach.
Sporządził: Roman Gawryś
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