
UCHWALA Nr IXl69/2015 
RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 29 wrzesnia 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwaly Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Sochocin 
z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy 

Sochocin na 2015 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz.S94 ze.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 21S, art. 217, art. 23S, 
art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 88S 
z p6zn.zm.) Rada Gminy Sochocin uchwala, co nastypuje : 

§ 1. W uchwale Nr VIII/6S/20 IS Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 20 IS r. w sprawie 
zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 20 IS rok wprowadza siy nastypuj,!ce zmiany: 

1. § 3 otrzymuje brzmienie: 

" Ustala siy dochody i wydatki zwi,!zane z realizacj,! zadafl wynikaj,!cych z ustawy z dnia 13 

wrzeSnia 1996 r., 0 utrzymaniu czystosci i porz'!dku w gminach" zgodnie z zal'!cznikiem nr 3 do 

niniejszej uchwaly". 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy. 

§ 3. 1. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia i obowiCl-Zuje w roku budzetowym 201S. 

2. Uchwala podlega ogloszeniu. 



Uzasadnienie do 

UCHWALY Nr IXJ6912015 

RADY GMINY SOCHOCIN 


z dnia 29 wrzesnia 2015 r. 


w sprawie zmiany uchwaly Nr VIIII65/2015 Rady Gminy Sochocin 
z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy 

Sochocin na 2015 rok 

W Uchwale Nr VIII/65/20 15 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2015 L W sprawie zmiany 

uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2015 L wyst~pil bl~d pisarski polegaj~cy na 

nieprawidlowym zapisie numeru zal~cznika. 

TreSc § 3 " Ustala siy dochody i wydatki zwi~ane z realizacj~ zadail wynikaj~cych 

z ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 L, 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach, zgodnie 

z zal~cznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly" winna brzmiec "Ustala siy dochody i wydatki 

zwi~zane z realizacj~ zadail wynikaj~cych z ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 L, 0 utrzymaniu 

czystosci i porz~dku w gminach, zgodnie z zal~cznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly". 


