
UCHWAŁA NR IV/20/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr III/13/2015 Zgromadzenia Związku 
Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie (planie 

finansowym) Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” na rok 2015.

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 III/13/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA w Krotoszynie 
z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) Związku Międzygminnego „EKO 
SIÓDEMKA” na rok 2015 prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w ten sposób, że w załączniku do uchwały, 
w dziale 900, rozdz. 90002 w paragrafie 4360 wyrażenie: „opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych 
w telefonii komórkowej” zastępuje się wyrażeniem „opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych” oraz w dziale 750, 
rozdział 75095 w paragrafie 4360 wyrażenie: „opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w telefonii 
komórkowej” zastępuje się wyrażeniem „opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego 

"EKO SIÓDEMKA"

Bernard Jasiński

Id: 34D76E8E-433B-4854-A7CC-A4FA52CAF50E. Uchwalony Strona 1



UZASADNIENIE

W związku z faktem, iż w uchwale nr III/13/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO

SIÓDEMKA” z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) Związku

Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” na rok 2015 wystąpiły oczywiste omyłki pisarskie

polegające na tym, że:

- w załączniku do uchwały w dziale 900, rozdz. 90002 wyszczególniono § 4360 jako opłaty z

tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w telefonii komórkowej, zamiast opłaty z tytułu

usług telekomunikacyjnych oraz w dziale 750, rozdz. 75095 wyszczególniono § 4360 jako opłaty

z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w telefonii komórkowej, zamiast opłaty z tytułu

usług telekomunikacyjnych,

konieczne było sprostowanie tych omyłek przez organ, który podjął ww. akt prawa czyli

Zgromadzenie Związku.
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