
UCHWAŁA NR 0102-346/18
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr 0102-280/18 Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 04 lipca 2018 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały 
Nr XLVI/369/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XIV/130/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2015 . w sprawie wprowadzenia w Gminie 

Lidzbark opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
2017, poz. 1257 ze zm.) w związku z 91 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2018, poz. 994 ze zm.)

uchwala, co następuje

postanawia się sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w uchwale Nr 0102-280/18 Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 04 lipca 2018 roku w sprawie badania zgodności z prawem 
uchwały Nr XLVI/369/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XIV/130/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia 
w Gminie Lidzbark opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru, 
w następujący sposób:– w tytule, w § 1 sentencji oraz w pierwszym zdaniu uzasadnienia uchwały błędnie 
podany numer badanej uchwały tj. Nr „XLV/369/18” zastępuje się numerem prawidłowym, tj.: 
”XLVI/369/18”.

Uzasadnienie

Rada Miejska w Lidzbarku w dniu 14 czerwca 2018 r. podjęła uchwałę Nr XLVI/369/18 w sprawie zmiany 
uchwały Nr XIV/130/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia 
w Gminie Lidzbark opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej 
poboru.Uchwała ta była badana pod względem zgodności z prawem przez Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie na posiedzeniu w dniu 04 lipca 2018 r.Uchwałą Nr 0102-280/18 Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 04 lipca 2018 roku w sprawie badania zgodności 
z prawem uchwały Nr XLVI/369/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XIV/130/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia 
w Gminie Lidzbark opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru, 
stwierdzona została nieważność badanej uchwały. W tytule podjętej przez Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie uchwały Nr 0102-280/18 z dnia 04 lipca 2018 roku oraz w § 1 sentencji i w 
pierwszym zdaniu uzasadnienia uchwały omyłkowo wpisano numer badanej uchwały Rady Miejskiej 
w Lidzbarku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/130/15 Rady Miejskiej 
w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Lidzbark opłaty targowej, ustalenia 
dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru jako „XLV/369/18”, podczas gdy prawidłowy 
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numer badanej uchwały Rady Miejskie w Lidzbarku z dnia 14 czerwca 2018 r. to „XLVI/369/18”.Zgodnie 
z art. 113 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może sprostować 
z urzędu błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach.Mając 
na uwadze powyższe postanowiono, jak w sentencji.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

 

 Zastępca Prezesa 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej 

w Olsztynie

Bogdan Gaber
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