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2642
UCHWAŁA Nr XXXI/230/05
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 22 marca 2005 r.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Z. Suchta

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za rok 2004 i udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy z tego tytułu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U.
Nr 142 poz. 1591 z 2001 r./ i art. 136 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U.
Nr 15 poz. 148 z 2003 r. ze zmianami/ Rada Gminy
uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie Wójta Gminy Sierakowice
z wykonania budżetu Gminy Sierakowice za 2004 r.
§2
Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Sierakowice
z tytułu wykonania budżetu za 2004 r.

2643
UCHWAŁA Nr XXXI/232/05
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 22 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Sierakowice
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r.
Nr 256 poz. 2572 Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 z
póź. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

