
Nasz znak: GGP.6733.3,2016 J.M.

Zapolice, dnia 10 marca 2016 r,

O B W l E S Z C ZEN l E Nr 20012016
WoJTA GM|NY ZAPoLlcE

z dnia 10 marca 2016 r.

Stosownie do art, 53 ust, 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
izagospodarowaniu przestrzennym (t.j, Dz, U. z2015r. poz, 199 zmiany: Dz. U. z
2015 r, poz. 443;774; 1265; 1434; 1713; 1777, Dz. U. z 2016 r, poz. 1830 i 1890)
atakże art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego(t.j, Dz. U, z2016r. poz. 23) Wójt Gminy Zapolice zawiadamia, że :
Wojt Gminy Zapolice zawiadamia, że ,,

§l.W dniu 04 marca 2016r. na wniosek Wojta Gminy Zapolice działającego w imieniu
i na rzecz Gminy Zapolice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
budowie oświetlenia drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko oraz drogi
powiatowej Nr 4916E na odcinku Strońsko - Zapolice gm. Zapolice.

§2,Z dokumentacją stanowiącą załącznik do wniosku o wydanie decyĄi, mozna się
zapoznać w Urzędzie Gminy w Zapolicach, ul. Plac Strazacki 5 , pok.7,

§3,Uwagi i wnioski dotyczące planowanej inwestycji mozna składać w tut. Urzędzie
lpok.7l, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia
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wÓ.rrł GMINY ZAPOLICE
z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016,

Napodstawieart.30ust.2pkt4iart.60ust. 1ustawyzdnia8marca1990r.osamotządzie
gminnym (ts.Dz.U. z 2015 r. poz, I5I5, poz. 1045, poz. 1890) otaz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz" U. z 2013 r" poz, 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U.
z 2014 r, poz. 379, poz. 9II, poz. 1146, poz. 1626, poz, 1877 ,Dz, U. z 2015 r. poz, 238, poz. 532, poz,
1045, poz. III7, poz. 1130, poz. tI89, poz" II90, poz. 1269, poz. 1358, poz. I5l3, poz. 1830, poz.
1854,poz.1890, poz. 2150) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice:
- wydatków własnych zgodnie zzałącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzęnia.

§ 2 Plan dochodów po zmianach wynosi 2375 24I,00 zł,
z tego: a) dochody bieżące 2 225 247,00 zł,

b) dochody majątkowe 150 000,00 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 6 ]72 242,00 zŁ,

ztego; a) wydatki bieżące 5 46ż242,00 zł,
b) wydatki majątkowe ' 1 310 000,00 zł.

§ 4, Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronię internetowej
i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zapolice.
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