
Uchwała Nr XXVIII/149/2013 
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

z dnia 29 stycznia 2013 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/133/08 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego zmienionej uchwałą 

Nr XII/63/2011 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 13 października 2011 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/133/08 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi 

Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz 

art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)  

 

Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

uchwala, co następuje: 

 

§1 

W uchwale Nr XXIII/133/08 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2008 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na 

realizację zadania publicznego zmienionej uchwałą Nr XII/63/2011 Rady Gminy 

w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 13 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXIII/133/08 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację 

zadania publicznego dokonuje się następującej zmiany: 

1. w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Z udzielonej pomocy rzeczowej określonej w ust. 1 w wysokości 246.990 złotych 

wyodrębnia się kwotę w wysokości 4.186,98 zł (słownie: cztery tysiące sto osiemdziesiąt 

sześć złotych 98/100) dotyczącą opracowania dokumentacji technicznej na budowę chodnika 

w miejscowości Wielopole Skrzyńskie w km 35+735÷35+887”. 

 



§2 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

         Robert Pieczonka 
 


