
UCHWAŁA NR XLVI/468/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale nr XLV/444/2017 Rady Miejskiej 
w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy 

Swarzędz na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 211, 212, 214, 215, 
218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017r. poz. 2077)

Rada Miejska uchwala, co następuje

§ 1. 
W uchwale Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XLV/444/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018 prostuje się 
następujące omyłki pisarskie w ten sposób, że w:

1) w § 7 w miejsce kwoty „26.664.556 zł” wpisać kwotę „26.671.556 zł”,
2) w § 7 pkt 2  w miejsce kwoty „4.261.600 zł” wpisać kwotę „4.268.600 zł”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2017 r. Radni Rady Miejskiej w Swarzędzu podjęli uchwałę

Nr XLV/444/2017 w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018 wraz

z autopoprawką.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego została opublikowana treść

uchwały, w której w § 7, w wyniku omyłki pisarskiej, wpisana została kwota

„26.664.556 zł” zamiast kwoty „26.671.556 zł” oraz kwota „4.261.600 zł” zamiast kwoty

„4.268.600 zł”.

Zarówno protokół z przebiegu XLV sesji z dnia 19 grudnia 2017 r., jak i załącznik do

uchwały wskazują na to, że Radni Rady Miejskiej w Swarzędzu podejmowali uchwałę ze

zmianą wskazanych wartości.

W opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego uchwale

opublikowano treść, która jest niezgodna z treścią podjętej przez Radnych uchwały.

Wobec powyższego w pełni uzasadnione jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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