
UCHWAŁA NR LII/355/2014
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego i błędu rachunkowego w uchwale Rady Gminy Gniezno nr 
L/342/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie  zmiany budżetu na 2013 r .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 poz.594 
jednolity tekst ze zmianami ) oraz art. 212, ust 1,2 oraz art 216 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych ( Dz.U. z 2013 poz 885 tekst jednolity ze zmianami) oraz art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r 
Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013, poz 267 tekst jednolity), uchwala się co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr L/342/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 30.12.2013 r w sprawie zmiany  uchwały 
budżetowej na rok 2013 prostuje się następujące błędy pisarskie i rachunkowe: 

1) w § 1 prostuje się błąd pisarski polegający na tym, że zgodnie z załacznikiem nr 1 do uchwały  wyrażenie 
"wydatków" zastępuje się wyrażeniem "dochodów". 

2) w załączniku nr 1 do uchwały prostuje się błąd pisarski polegający na tym, że wyrażenie "Dochody na 2013 r" 
zastępuje się wyrażeniem "Zmiany w dochodach na 2013 r". 

3) w zał. nr 8 "Dochody z wpłwów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art 402 ustawy Prawo ochrony 
środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska" w kolumnie wydatki 
prostuje się błąd rachunkowy w ten sposób, że zmiast błędnie wskazanej sumy wydatków w wysokości 
81.400.000,00 zł zastępuje się prawidłową sumą wydatków w wysokości  1.400.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Uchwałą nr L/342/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2013 r dokonano zmiany uchwały

budżetowej na 2013 r.

Pismem Nr WA-0903/2/37/2013 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu działając na podstawie art. 11

ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U z 2012r. poz

1113 ze zm.) poinformowała Wójta Gminy Gniezno, iż w powołanej na wstępie niniejszego uzasadnienia

uchwale Rady Gminy Gniezno wystąpiły błędy pisarskie i rachunkowe oraz wskazało na czym te błędy

polegają .

Jednocześnie w pkt. II tego pisma wskazano na konieczność wyelimionowania stwierdzonych

nieprawiedłowości poprzez podjęcie przez Radę Gminy uchwały prostującej błędy pisarskie

i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki.

Podzielając w całości wystąpienie Regionalnej Izby Obrachunkowej, niniejszą uchwałą wyeliminowano

wskazane uchybienia w Uchwale Nr L/342/2013 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione i konieczne.
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