
UCHWAŁA NR XXXIII/199/2021 
RADY GMINY ŁĄCZNA 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały NR XXXII/190/2021 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 
29 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do cen taryfowych 

dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Łączna 
w okresie od 01 października 2021r. do 21 września 2022r. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3) i art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz 
art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tekst jednolity  Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) Rada 
Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale  NR XXXII/190/2021 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 
2021r.  w sprawie ustalenia wysokości dopłat do cen taryfowych dostarczonej wody 
i odprowadzanych ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Łączna w okresie od 
01 października 2021r. do 21 września 2022r.: 
-  anuluje się dotychczasowy zapis § 8 Uchwały. Paragraf ten otrzymuje brzmienie:   
„Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z mocą wsteczną od 04 września 2021r.” 

- uchyla się § 9 Uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna. 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodnicząca  Rady  
Gminy 

 
 

Monika Pająk 
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UZASADNIENIE 

Konieczność zmian w uchwale wynika z pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 
12.12.2021r. Znak : PNK.I.4130.127.2021 i dostosowania treści uchwały do jej aktualnego 
brzmienia. Mając na uwadze powyższe podjecie uchwały jest konieczne  
i zasadne. 
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