
ZARZĄDZENIE NR 70/2020 
WÓJTA GMINY GNIEZNO 

z dnia 8 października 2020 r. 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 62/2020 Wójta Gminy Gniezno 
z dnia 29 września 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2020r. 
poz. 713 z późn. zm. ),art.222 ust.4,art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 869, z późn. zm. ), § 8 pkt 2 i 3 uchwały Rady Gminy Gniezno                   nr XIX/131/2019 z dnia 
30 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 oraz zgodnie z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1133 z późn. zm.) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu nr 62/2020 Wójta Gminy Gniezno z dnia 29 września 2020r. prostuje się oczywistą omyłkę 
pisarską w ten sposób, że w paragrafie 1 pkt 3: 

JEST: 

„§ 1. 3. Zwiększa się ustaloną w§ 2ust.1uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę 

wydatków budżetu na 2020r. o kwotę 65.657,82 zł do kwoty 75.391.650,80 zł z tego: 

᠆ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 65.657,82 zł do kwoty 75.391.650,80 zł 

᠆ wydatki majątkowe pozostają bez zmian w kwocie 17.213.365,06 zł”. 

WINNO BYĆ: 

„§ 1.   3. Zwiększa się ustaloną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę wydatków 
budżetu na 2020r. o kwotę 65.657,82 zł do kwoty 75.391.650,80 zł z tego: 

᠆  wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 65.657,82 zł do kwoty 58.178.285,74 zł  

᠆  wydatki majątkowe pozostają bez zmian w kwocie 17.213.365,06 zł.”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Wójt Gminy Gniezno 
 
 

Maria Suplicka 
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Uzasadnienie

Zmian dokonuje się :

1.Celem sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 62/2020 Wójta Gminy Gniezno z dnia
29 września 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
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