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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VII.      .2015
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie obwieszczenie o sprostowaniu błędu pisarskiego w uchwale Rady Miejskiej w Białej z dnia 
31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 
594 z późn. zm.1)) i art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. 
U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.2)) oraz art.17 ust.1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172, zm. Nr 232, poz. 1378.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 
2015 r. (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 975) prostuje się błąd pisarski w ten sposób, że w tytule uchwały, 
przy oznaczeniu rodzaju aktu prawnego : „ NR V.31.2015” zastępuje się: „ NR VI.31.2015”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

1) Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.
2) Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.
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Uzasadnienie

W związku z powstałym błędem pisarskim w tytule uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2015 r.
podjętej w dniu 31 marca 2015 r. zachodzi konieczność sprostowania tegoż błędu.

W w/w uchwale został nadany NR V.31.2015 a winno być NR VI.31.2015 , gdyż uchwała ta została podjęta na
VI sesji Rady Miejskiej w Białej.

W związku z powyższym przedkłada się projekt niniejszej uchwały.

Sporządziła:

G. Prokopowicz

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej w Białej

Biała, dnia 14 kwietnia 2015r.
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