
 

 

UCHWAŁA NR VIII/45/2017 

RADY GMINY HAŻLACH 

z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Na podstawie art. 18  ust.  2  pkt. 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), na wniosek Wójta 

Rada  Gminy  Hażlach 

u c h w a l a: 

§ 1. 1. Zmienić załącznik nr 3 do uchwały budżetowej o nazwie „Zadania majątkowe budżetu Gminy 

na 2017 r.” w ten sposób, że: 

1) w miejsce zadania: „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie 

remontu ulicy Karnowiec w Hażlachu i przebudowę drogi powiatowej nr 2621S - ulicy Cieszyńskiej 

w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy”  wprowadzić 

zadanie „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie remontu ulicy 

Karnowiec w Hażlachu i przebudowę drogi powiatowej nr 2621S – (ulicy Cieszyńskiej i ulicy Głównej) 

w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy”. 

2) w miejsce zadania „Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2621S - ulicy Cieszyńskiej 

w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy” wprowadzić 

zadanie „Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2621S – (ulicy Cieszyńskiej i ulicy Głównej) 

w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy” 

2. Zmienić załącznik nr 12 do uchwały budżetowej o nazwie „Dotacje udzielane z budżetu Gminy  

na 2017 r.” w ten sposób, że w miejsce zadania „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu 

Cieszyńskiego na wykonanie remontu ulicy Karnowiec w Hażlachu i przebudowę drogi powiatowej nr 2621S - 

ulicy Cieszyńskiej w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy” 

wprowadzić zadanie „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie remontu 

ulicy Karnowiec w Hażlachu i przebudowę drogi powiatowej nr 2621S – (ulicy Cieszyńskiej i ulicy Głównej) 

w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 września 2017 r.

Poz. 4766



§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 
PRZEWODNICZĄCA                                                   

RADY GMINY 
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