
UCHWAŁA NR VI/21/15
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w treści uchwały Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie 
z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 
594, ze zm.1)) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.2)

) oraz art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 r., poz. 
267 ze zm.3)), Rada Miejska w Niemodlinie uchwala co następuje:

§ 1. W treści uchwały Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian 
budżetu Gminy Niemodlin na 2014r. prostuje się następujące oczywiste omyłki:

1) W §1 pkt 2 pierwszy wiersz brzmi:

„Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 673 067,52 zł. z tego:”;

a powinien brzmieć:

„Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 285 911, 00 zł. z tego:”;

2) W §1 pkt 2 tiret piąte brzmi:

- „§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości zmniejsza się o kwotę 669 714,52 zł.”

a powinno brzmieć:

- „§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości zmniejsza się o kwotę 282 558,00 zł.”

3) W §1 pkt 3 pierwszy wiersz brzmi:

„Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 193 578,26 zł. z tego:”.

a powinien brzmieć:

„Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 193 578,26 zł. z tego:”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z §116 Statutu Gminy Niemodlin.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Zbigniew Palak

1) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.z 2013r. poz.645 i 1318 z 2014r. poz. 379 i 1072
2) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r.  poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.
3) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014r. poz. 183
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