UCHWAŁA NR XXXVI/248/2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wiązownica wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Wiązownica za 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu:
1. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiązownica za rok 2016,
2. Sprawozdania finansowego Gminy Wiązownica za rok 2016 tj.:
1) bilansu z wykonania budżetu Gminy,
2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych
i samorządowych zakładów budżetowych,
3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych
jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu
samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Wiązownica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2016 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socała
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UCHWAŁA NR XXXVI/249/2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wiązownica z tytułu wykonania budżetu Gminy
Wiązownica za 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiązownica za rok 2016,
2. sprawozdaniem finansowym Gminy Wiązownica za rok 2016 tj.:
1) bilansem z wykonania budżetu Gminy
2) łącznym bilansem obejmującym dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych
i samorządowych zakładów budżetowych
3) łącznym rachunkiem zysków i strat obejmującym dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych
jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
4) łącznym zestawieniem zmian w funduszu obejmującym dane wynikające z zestawień zmian w funduszu
samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Wiązownica za 2016 rok,
4. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Wiązownica o udzieleniu Wójtowi Gminy Wiązownica absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Wiązownica za 2016 rok,
5. informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Wiązownica,
6. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wiązownica
za 2016 rok,
- udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Wiązownica za 2016 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socała
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UCHWAŁA NR XXXVI/250/2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Wiązownica na rzecz Zakładu
Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica środków finansowych
wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 24 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń
podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych
na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2016 poz. 1454 z późn. zm.), art. 15 ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:
§ 1. W związku z podjęciem przez Gminę Wiązownica od dnia 1 stycznia 2017 r. wspólnego rozliczania
podatku VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, w tym
z samorządowym zakładem budżetowym, Rada Gminy Wiązownica wprowadza następujące zasady ustalania
i przekazywania z budżetu Gminy Wiązownica środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od
towarów i usług na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica:
1) w przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym z cząstkowej deklaracji VAT-7 Zakładu Gospodarki Komunalnej
Gminy
Wiązownica
wynika
nadwyżka
podatku
naliczonego
nad
podatkiem
należnym
i w/w kwota jest odzyskiwana przez Gminę w drodze wniosku o zwrot VAT, wynikający
ze scentralizowanej deklaracji VAT-7, Gmina dokonuje zwrotu kwoty nadwyżki na rachunek Zakładu
Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica w terminie 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania z Urzędu
Skarbowego;
2) w przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym z cząstkowej deklaracji VAT-7 Zakładu Gospodarki Komunalnej
Gminy
Wiązownica
wynika
nadwyżka
podatku
naliczonego
nad
podatkiem
należnym
i w/w kwota pomniejszyła zobowiązanie VAT Gminy wynikające ze scentralizowanej deklaracji VAT-7,
Gmina dokonuje zwrotu w/w nadwyżki na rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
w terminie do 180 dni od dnia złożenia scentralizowanej deklaracji VAT-7 Gminy;
3) w przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym z cząstkowej deklaracji VAT-7 Zakładu Gospodarki Komunalnej
Gminy Wiązownica wynika nadwyżka podatku naliczonego nad podatkiem należnym wyższa niż nadwyżka
podatku
naliczonego
nad
należnym
wykazana
w scentralizowanej
deklaracji
VAT-7 Gminy, Gmina dokonuje zwrotu kwoty różnicy na rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy
Wiązownica w terminie do 180 dni od dnia złożenia scentralizowanej deklaracji VAT-7 Gminy.
§ 2. W przypadku konieczności sporządzenia korekty deklaracji scentralizowanej VAT-7 Gminy za dany okres
rozliczeniowy, w związku z korektą deklaracji cząstkowej VAT-7 Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy
Wiązownica:
1) jeżeli w korekcie deklaracji cząstkowej ZGKGW za dany okres rozliczeniowy kwota nadwyżki podatku
naliczonego nad podatkiem należnym zmniejszy się, zakład budżetowy zobowiązany jest zwrócić różnicę
wynikającą ze skorygowanego rozliczenia w terminie 10 dni roboczych;
2) jeżeli w korekcie deklaracji cząstkowej ZGKGW za dany okres rozliczeniowy kwota nadwyżki podatku
naliczonego nad podatkiem należnym wzrośnie, różnica wynikająca ze skorygowanego rozliczenia zostanie
przekazana na zasadach określonych w §1;
§ 3. Zasady ustalania i przekazywania środków finansowych, o których mowa w §1 i §2 mają zastosowanie po
raz pierwszy do rozliczenia podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 2017 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socała
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UCHWAŁA NR XXXVI/251/2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.)
Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W dochodach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Dział
Nazwa (działu, rozdziału,
Rozdział
paragrafu)
Paragraf
756
DOCHODY OD OSÓB
PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH
JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM
75615
Wpływy z podatku
rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności
cywilnoprawnych,
podatków i opłat
lokalnych od osób
prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
- dochody bieżące
Wpływy z podatku od
0310

0910

w tym zadania zlecone
Zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zmniejszenia

211 510,00

211 510,00

202 450,00

nieruchomości
Podatek od nieruchomości
za: 2016 r. – 101.945,00 zł
2017 r. – 100.505,00 zł
Wpływy z odsetek od
nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat

9 060,00

Razem

211 510,00

2. W wydatkach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Dział
Rozdział
Paragraf
600
60095

Nazwa (działu, rozdziału,
paragrafu)

w tym zadania zlecone
Zwiększenia

TRANSPORT
I ŁĄCZNOŚĆ
Pozostała działalność
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Zwiększenia

Zmniejszenia

3 500,00
3 500,00
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4210
700
70005
4480

4670

- wydatki bieżące
Zakup materiałów
i wyposażenia
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
- wydatki bieżące
Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości
za: 2016 r. – 101.945,00 zł
2017 r. – 100.505,00 zł
Odsetki od nieterminowych
wpłat podatku od
nieruchomości

3 500,00
221 010,00
221 010,00

202 450,00

9 060,00

- wydatki majątkowe
6050

6060

710
71035
6050

750
75023
6060

75075
4300
754

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
- ogrodzenie świetlicy
w Wólce Zapałowskiej
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych
- zakup przyczepy
kempingowej na potrzeby
GOWiR Radawa
DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA
Cmentarze
- wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
- budowa oświetlenia
cmentarza w Wiązownicy
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)
- wydatki majątkowe
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych
- zakup plotera
Promocja jednostek
samorządu terytorialnego
- wydatki bieżące
Zakup usług pozostałych
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRO
NA
PRZECIWPOŻAROWA
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3 000,00

6 500,00

25 000,00
25 000,00
25 000,00

23 000,00
8 000,00
8 000,00

15 000,00
15 000,00
35 000,00
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75412
4270
801
80101
4270
80113
4300
900

90002
4300
90003
4110
4170

Ochotnicze straże pożarne
- wydatki bieżące
Zakup usług remontowych
- remont budynku remizy
OSP w Mołodyczu
OŚWIATA
I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
- wydatki bieżące
Zakup usług remontowych
Dowożenie uczniów do
szkół
- wydatki bieżące
Zakup usług pozostałych
GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
- wydatki bieżące
Zakup usług pozostałych
Oczyszczanie miast i wsi
- wydatki bieżące
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Wynagrodzenia
bezosobowe
Razem

35 000,00
35 000,00
49 000,00
10 000,00
10 000,00
39 000,00
39 000,00
20 000,00

10 000,00
10 000,00
10 000,00
1 500,00
8 500,00
376 510,00

§ 2. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 165.000,00 zł.
2. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetu będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
165.000,00 zł.
3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 165.000,00 zł, z tego:
- §950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 165.000,00 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socała
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UCHWAŁA NR XXXVI/252/2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wiązownica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.)
Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu Gminy Wiązownica na rok 2017 tabela
w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIX/196/2017 Rady Gminy Wiązownica z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica na lata 2017 – 2024 otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/196/2017 Rady Gminy Wiązownica z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica na lata 2017 – 2024 pozostaje bez
zmian.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socała
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UCHWAŁA NR XXXVI/253/2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości rolnej położonej w miejscowości
Ryszkowa Wola, stanowiacej własność Gminy Wiązownica.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
2016 poz.446 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1 art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U.2016.2147. t.j. z późn. zm.) Rada Gminy Wiązownica uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża
zgodę
na
sprzedaż
w drodze
przetargu
nieruchomości
rolnej,
położonej
w miejscowości Ryszkowa Wola, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 389
o powierzchni 0,68 ha.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Wiązownica.
§ 3. Nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socała

Id: 753E36AF-72C7-405A-8F4B-E99AE5B10F5F. Podpisany

Strona 1

UCHWAŁA NR XXXVI/254/2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Wiązownica
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
2016 poz.446 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1 art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) Rada Gminy Wiązownica uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, położonych
miejscowości Radawa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

w

- numer 722/1 o powierzchni 0,0490 ha,
- numer 722/2 o powierzchni 0,0498 ha,
- numer 722/3 o powierzchni 0,0588 ha,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Wiązownica.
§ 3. Nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socała
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UCHWAŁA NR XXXVI/255/2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie bezpłatnego przekazanie drewna z lasów mienia komunalnego
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze
zm.) oraz Uchwały nr V/39/03 Rady Gminy Wiązownica z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia
Statutów Sołectw, Rada Gminy Wiązownica uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przekazać nieodpłatnie po 5 mp (3,25 m3) drewna opałowego liściastego (dąb, brzoza) z przeznaczeniem
na ogrzewanie Świetlic Wiejskiejskich w miejscowościach: Surmaczówka, Ryszkowa Wola, Wólka Zapałowska,
Mołodycz i Radawa.
2. Przekazać nieodpłatnie 4,55 m3 wałków opałowych dąb z przeznaczeniem na potrzeby Gminnego Ośrodka
Wypoczynku i Rekreacji w Radawie.
3. Przekazać nieodpłatnie 20 m3 drewna tartacznego sosna dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej
Pocieszenia w Manasterzu z przeznaczeniem na wykonanie ławek do kaplicy cmentarnej.
§ 2. Podmiot wskazany w §1 ust. 3 obciążyć kosztami podatku VAT.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy
Wiązownica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socała
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UCHWAŁA NR XXXVI/256/2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej i obciążenie
nieruchomości służebnością gruntową, położonych w miejscowości Szówsko, stanowiących własność Gminy
Wiązownica
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2016.446t.j. z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1 i art.37 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j.z późn. zm.) Rada Gminy Wiązownica uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości
Szówsko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 766/3 o pow. 0,0212 ha na rzecz poprawienia
zagospodarowania działki przyległej nr 765.
2. Wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szówsko, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działki nr 766/4, prawem przechodu i przejazdu dla każdoczesnego właściciela działki nr
766/3 położonej w Szówsku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Wiązownica.
§ 3. Nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socała
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UCHWAŁA NR XXXVI/257/2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
/ z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na
terenie Gminy Wiązownica .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r - o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. 2016 poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U.2016 poz.487 z późn.zm.)
Rada Gminy Wiązownica uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dla Gminy Wiązownica 24 punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5
% alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży .
§ 2. Ustala się dla Gminy Wiązownica 7 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej
4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży .
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/139/2016 Rady Gminy Wiązownica z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu
z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
z dniem
wejścia nowej uchwały.
§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XXXV/244/2017 Rady Gminy Wiązownica z dnia 19 maja 2017r. w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu
z wyjątkiem piwa
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży .
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
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