
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/192/17 

RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO 

z dnia 31 maja 2017 r. 

w sprawie sprostowania błędów pisarskich w Uchwale nr XXXIV/184/17 Rady Miejskiej Gminy Kłecko 

z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zmianami) oraz art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) Rada Miejska 

Gminy Kłecko uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXXIV/184/17 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 prostuje się następujące błędy pisarskie: 

1) W treści uchwały w § 1 ust. 3  pkt 2)  o brzmieniu: 

„dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze  porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 228 626,00 zł,  zgodnie z załącznikiem 

Nr 8 do uchwały”; kwotę „228 626,00” zł zastępuje się kwotą „232 626,00”, 

2) W treści uchwały w § 1 ust. 8 pkt 2)  o brzmieniu: 

„wydatki z dotacji celowej  na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 228 626,00 zł, zgodnie 

z załącznikiem Nr 8 do uchwały”; kwotę „228 626,00” zł zastępuje się kwotą „232 626,00”, 

3) W treści uchwały w  § 1 ust. 8 pkt 3) o brzmieniu: 

„wydatki z tytułu dotacji i środków  na finansowanie wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 

o finansach publicznych w  kwocie  9 661 014,59 zł”; kwotę „9 661 014,59” zł  zastępuje 

się  kwotą „9 691 746,03” zł, 

4) W treści załącznika Nr 8 o nazwie „Dochody i wydatki w 2017 roku w zakresie zadań realizowanych 

w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” kwotę zmiany w dz. 855, rozdziale 

85505 paragrafie 2310 oraz paragrafie 4300 „-31 200,00” zastępuje się kwotą „-27 200,00”. Po 

sprostowaniu kwoty dochodów i wydatków wynoszą: 

- dział 855 „32 626,00” 

- rozdział 85505 „32 626,00” 

- paragraf  2310 „32 626,00” 
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- paragraf 4300 „17 626,00”, 

- kwoty razem dochodów i wydatków  wynoszą „232 626,00”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kłecko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko 

(-) mgr inż. Jan Borkowicz 
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