
Uchwała Nr 42/2011 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 22 marca 2011 roku 
 

w sprawie sprostowania omyłek w uchwale nr 25/2011 Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 2 marca 2011 roku w sprawie 

stwierdzenia nieważności części uchwały Nr III/28/11 Rady Gminy Długołęka 
z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Długołęka 
 
 

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 55, poz.577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art. 113 § 1 
kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
W uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 

25/2011 z 2 marca 2011 roku w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały 
Nr III/28/11 Rady Gminy Długołęka z dnia28 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka prostuje się omyłki: 1. na str. 2 
uzasadnienia w pkt 1, tiret pierwsze jest: „- wydatków bieżących w tym na 
wynagrodzeń i składek od nich (wg uchwały budżetowej jest to kwota 49.447.734 zł” 
winno być: „- wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczone (wg uchwały budżetowej jest to kwota 50.447.734 zł)”; 2. na str. 2 
uzasadnienia w pkt 1, tiret drugie jest „- wydatków majątkowych (wg uchwały 
budżetowej jest to kwota 28.912.226 zł” winno być: „- wydatków majątkowych (wg 
uchwały budżetowej jest to kwota 28.912.266 zł”  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Uzasadnienie 
Na posiedzeniu 2 marca 2011 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu podjęło uchwałę nr 25/2011 w sprawie stwierdzenia nieważności 
części uchwały Nr III/28/11 Rady Gminy Długołęka z dnia 28 stycznia 2011 r. 
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka 

Zgodnie z art. 113 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organ 
administracji może z urzędu lub na wniosek strony prostować błędy pisarskie 
rachunkowe oraz omyłki. Charakter omyłek przedstawionych w § 1 niniejszej 
uchwały w pełni uzasadnia dokonanie sprostowania uchwały Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej nr 25/2011 z dnia 2 marca 2011 r. 
 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały było konieczne.  
 
 
 
 

Przewodnicząca Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ Lucyna Hanus 


