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nym, formalno-rachunkowym i zatwierdzonych 
do zapłaty przez kierownika jednostki lub głów-
nego księgowego. 

2)  zbiorczego zestawienia faktur i rachunków; 
3)  sprawozdania z wykonania zadania sporządzo-

nego przez kierownika podmiotu występujące-
go o dotację lub osobę upoważnioną. 

§ 4. Udzielona dotacja na zadanie zlecone 
podlega kontroli przez Wójta Gminy Stoszowice, 
która polega w szczególności na: 
1)  weryfikacji osiągniętych zamierzonych efektów 

we wniosku o dotację; 
2)  przeprowadzeniu wizytacji lub oględzin w miej-

scu wykonywania zadania publicznego, 
3)  żądaniu udzielenia pisemnych lub ustnych wy-

jaśnień 
4)  stwierdzeniu zgodności przedstawionych kopii 

faktur i rachunków z oryginałami. 

§ 5. Jawność postępowania o udzielenie dota-
cji na zadania zlecone oraz rozliczenia wykonania 
zadania będzie realizowana poprzez: 
1)  podanie do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie www.stoszowice.pl oraz wywieszenie 

na tablicy ogłoszeń Urzędu wykazu podmiotów, 
którym Wójt proponuje przyznać dotacje wraz 
z podaniem ich wysokości; 

2)  podanie do publicznej wiadomości w sposób 
określony w pkt 1 informacji o przyjęciu rozli-
czenia wykonania zadania i wykorzystania dota-
cji na podstawie pisemnego sprawozdania rze-
czowo – finansowego; 

3)  zapewnienie wglądu do dokumentacji zgroma-
dzonej w Urzędzie w zawiązku ze zleconym za-
daniem na żądanie zainteresowanego podmio-
tu, poza treściami chronionymi obowiązującymi 
przepisami prawa. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Stoszowice. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Janusz Cendrowicz 
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UCHWAŁA NR XXVII/196/09 
 RADY GMINY ZAWONIA 

 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w  sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsiach Zawonia 

i Tarnowiec na obszarze gminy Zawonia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27, 
art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą 
nr VIII/63/2003 z dnia 26 września 2003 oraz uchwa-
łą nr IX/70/2003 z dnia 2 grudnia 2003 Rady Gminy 
Zawonia w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu położonego we wsiach Za-
wonia i Tarnowiec uchwala się, co następuje 

§ 1. W uchwale nr III/15/2006 Rady Gminy Za-
wonia z dnia 22 grudnia 2006 w sprawie uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenu położonego we wsiach Zawonia 
i Tarnowiec na obszarze gminy Zawonia prostuje 
się oczywistą omyłkę pisarską w ten sposób, że: 
w § 34 pkt 2 w tabeli w treści opisującej symbol 
2 US, dotyczącego maksymalnej wysokości bu-
dynku do okapu cyfrę „7,5 m” zastępuje się cyfrą 
„10 m”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zawonia. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 
w życie po upływnie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy: 
Dorota Worotniak
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