UCHWAŁA NR XXXVIII/260/2017
RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa
Usługowo – Handlowego „ WODKAN” z siedzibą w Gnieźnie ul. Słoneczna 19 jako Przedsiębiorstwa
wodociągowo - kanalizacyjnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 730) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U.z 2017r. poz. 328) uchwala się, co następuje:
§ 1. W tytule uchwały Nr XXXV/235/2017 Rady Gminy Gniezno omyłkowo wpisaną datę podjęcia uchwały
”24 maja 2016r." zastępuje się datą poprawną: „ 24 maja 2017r".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W uchwale Nr XXXV/235/2017 Rada Gminy Gniezno w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego „WODKAN" z siedzibą w Gnieźnie ul.
Słoneczna 19 jako Przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego mylnie wpisano datę jej podjęcia jako "24
maja 2016" zamiast faktycznej daty jej podjęcia : "24 maja 2017r”
Na tle postanowień Zasad Techniki Prawodawczej- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20
czerwca 2002r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej (Dz.U.Nr 100,poz.908) sprostowanie błędów lub
oczywistych omyłek znajduje zastosowanie wyłącznie do aktów normatywnych, które ogłoszono w stosownym
dzienniku urzędowym, a zatem opublikowaną.
Wymieniona na wstępie uchwała Rady Gminy Gniezno z mylną datą jej podjęcia może być sprostowana
jedynie w drodze jej zmiany nową uchwałą tego samego organu, albowiem nie stanowi ona aktu normatywnego
o którym mowa wyżej, a więc nie podlega publikacji.
W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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