
UCHWAŁA nr XV/68/2014 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA w Krotoszynie 

z dnia 17 września 2014 r. 

  

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XIV/64/2014 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” z dnia  
31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) Związku 

Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” na rok 2014. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) 
oraz art. 212, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz § 8 ust. 6 pkt. 3 
Statutu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie uchwala się, co 
następuje: 

§ 1 

W uchwale nr XIV/64/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO 
SIÓDEMKA w Krotoszynie z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 
(planie finansowym) Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” na rok 2014 
prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w ten sposób, że w załączniku nr 1 „Plan 
dochodów Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” z siedzibą w Krotoszynie na 
rok 2014” w dziale 750, rozdz. 75095 Pozostała działalność, w kolumnie „zmiana” 
kwotę 6.300 zł, zastępuje się kwotą 7.500 zł a w kolumnie „plan po zmianach” kwotę 
11.300 zł, zastępuje się kwotą 12.500zł.  

§ 2 

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.  

§ 3 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
 

 W związku z faktem, iż w uchwale nr XIV/64/2014 Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego EKO SIÓDEMKA z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w 

budżecie (planie finansowym) Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” na rok 

2014 wystąpiły oczywiste omyłki pisarskie polegające na tym, że w załączniku nr 1 

„Plan dochodów Związku” w dziale 750, rozdz. 75095 Pozostała działalność, w 

kolumnie „zmiana” zamiast kwoty 6.300 zł, winna być kwota 7.500 zł a w kolumnie 

„plan po zmianach” zamiast kwoty 11.300 zł, winna być kwota 12.500zł – konieczne 

było ich sprostowanie przez organ, który podjął ww. akt prawa.  

 


