
Uchwała Nr 31/VII/2007
Rady Gminy w Radłowie

z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 26/VI/2007 Rady Gminy w Radłowie z dnia 27 kwietnia
                 2007 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z
                  budżetu gminy,  sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych podmiotom
                  niezaliczanym  do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu
                 osiągnięcia zysku.

               Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.176 ust. 1 i 3 ustawy z 
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, 
poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, 
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy uchwala, co następuje:

        § 1.  W uchwale nr 26/VI/2007 Rady Gminy w Radłowie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w 
sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy,  sposobu 
rozliczania i kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym  do sektora finansów 
publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 40, 
poz. 1475),  wprowadza się następującą zmianę:
- § 10 otrzymuje brzmienie:
    § 10.  Traci moc uchwała nr 48/VIII/2003 Rady Gminy w Radłowie z dnia 25 czerwca 
2003 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy oraz kontroli 
wykonywania zleconego zadania.

       § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego.


