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UCHWAŁA NR VII/63/2019
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnowskie Góry
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 3, art. 5a ust. 2,
art. 11b ust. 3, art. 18a ust. 5, art. 18b ust. 3, art. 22 i art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na wniosek
Burmistrza Miasta
Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala:
§ 1. W Statucie Gminy Tarnowskie Góry, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/563/2018 Rady
Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Tarnowskie Góry
(Dz. U. Woj. Śl. z dnia 27 czerwca 2018 r. poz. 4082 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 12 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) roczne sprawozdania z działalności Dzielnicy, w tym z wykonania planu finansowego, w terminie do
31 stycznia roku następnego po okresie sprawozdawczym;”;
2) § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Dokonywanie wydatków w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek
pomocniczych w budżecie Miasta następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym,
z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień oraz zgodnie z planowanym przeznaczeniem
i zakresem działania określonym w ich statutach, w sposób celowy i oszczędny, w oparciu o przepisy
ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy o finansach publicznych. Wydatki, o których mowa
w zdaniu poprzednim dokonywane są przez komórki merytoryczne Urzędu Miejskiego”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adrian Wolnik

