
 

 

UCHWAŁA NR 5/272/2015 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU 

z dnia 11 marca 2015 r. 

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu: 

I. Prostuje omyłkę pisarską w sentencji uchwały Nr 4/252/2015 Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 r., podjętej w odniesieniu do uchwały Nr II/79/2015 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 

30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej” na 2015 rok w ten sposób, że wyrażenie w brzmieniu: 

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 25.000.000,00 

(słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) który obejmuje limit określony w uchwale nr I/75/2014 

Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 

30 grudnia 2014r. w sprawie limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2015” 

zastępuje się wyrażeniem w brzmieniu: 

„który obejmuje limit określony w uchwale nr I/75/2014 Zgromadzenie Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie limitu zobowiązań 

z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2015”. 

II. Postanawia przekazać Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” niniejszą uchwałę oraz uchwałę Nr 4/252/2015 Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 r. po sprostowaniu. 

Uzasadnienie 

Uchwałą Nr 4/252/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

stwierdziło nieważność uchwały Nr II/79/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2015 rok w części dotyczącej 

zapisów postanowienia § 4 obejmującego wyrażenie w brzmieniu: „który obejmuje limit określony 

w uchwale nr I/75/2014 Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 

i pożyczek na rok 2015”. Natomiast w sentencji sporządzonej uchwały Kolegium Izby Nr 4/252/2015 

zapisano, że stwierdza się nieważność § 4 w brzmieniu: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych 

kredytów i pożyczek w kwocie 25.000.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) który obejmuje 

limit określony w uchwale nr I/75/2014 Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych 

kredytów i pożyczek na rok 2015”. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 kwietnia 2015 r.

Poz. 2045



Mając na uwadze powyższe wskazaną omyłkę należało sprostować. 

  

 

z up. Aniela Michalec 

Przewodnicząca  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

(-) Grażyna Wróblewska 
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