
 
 

                                                      Uchwała Nr VI/85/2019                                                                     
                                                      Rady Gminy Michałowice 
                                                       z dnia 28 marca  2019 r.                          
  
 

zmieniająca Uchwałę Nr V/44/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia  15 lutego  2019 r. 
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice  
Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. z uwagi na omyłkę pisarską. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 
235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4 art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) - Rada Gminy 
Michałowice uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
W Uchwale Nr V/44/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia  15 lutego  2019 r. w sprawie 
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019  
z dnia 14 stycznia 2019 r. z uwagi na omyłkę pisarską dokonać zmiany tytułu załącznika nr 1 
i załącznika nr 4 do uchwały, w sposób następujący: 

1) Załącznik nr 1  do Uchwały Nr V/44/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia  15 lutego  
2019 r. otrzymuje tytuł: 

„Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2019, stanowiącym tabelę nr 1 do 
Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 
2019 r. w sposób następujący:” 

2) Załącznik nr 4  do Uchwały Nr V/44/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia  15 lutego  
2019 r. otrzymuje tytuł: 

„Dokonać zmian w planie dotacji udzielanych w 2019 roku z budżetu  
 podmiotom należącym i nie  należącym do sektora finansów publicznych, stanowiącym 
załącznik  nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019  
z dnia 14 stycznia 2019 r. w sposób następujący:” 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

§ 4 
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 



 

 

 

1 

 
Uzasadnienie 

do Uchwały Nr VI/85/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r.  
zmieniającej Uchwałę Nr V/44/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia  15 lutego  2019 r. w 
sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr 
IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. z uwagi na omyłkę pisarską. 
 
Z uwagi na omyłkę pisarską w załącznikach nr 1 i nr 4 do Uchwały Nr V/44/2019 Rady Gminy 

Michałowice z dnia  15 lutego  2019 r. zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany tytułu  

w sposób następujący: 

1. w załączniku nr 1 tytuł „Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2019 

stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice  

Nr IV/33/2019 z dnia 14 grudnia  2019 r. w sposób następujący” zmienić na „Dokonać 

zmian w planie dochodów gminy na rok 2019, stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały 

Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. 

w sposób następujący:”; 

2. w załączniku nr 4 tytuł „Dokonać zmian w planie dotacji udzielonych w 2019 roku  

z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 

stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice 

Nr V/44/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sposób następujący:” zmienić na „Dokonać 

zmian w planie dotacji udzielanych w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie  

należącym do sektora finansów publicznych, stanowiącym załącznik  nr 1 do Uchwały 

Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. 

w sposób następujący:”. 

 


	85 uchwała
	85 objaśnienia

