
Uchwała Nr V/21/2011

Rady Gminy w  Nowym Korczynie

z dnia 24 stycznia 2011r. 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr III/12/2010 Rady Gminy

w Nowym Korczynie  z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy 

Rada Gminy w Nowym Korczynie uchwala, co następuje:

§ 1 

1. Prostuje  się  oczywistą  omyłkę  w  części  tytułowej  uchwały  Nr  III/12/2010  Rady

Gminy w Nowym Korczynie z dnia 15 lutego 2010r.  w sprawie wynagrodzenia Wójta

Gminy w miejsce „z dnia 15 lutego 2010r.” ma być „z dnia 16 grudnia 2010r.”

2. Prostuje się oczywistą omyłkę w § 1 pkt. 4 w miejsce „dodatek stażowy w wysokości

5% wynagrodzenia zasadniczego-290zł” ma być „dodatek stażowy w wysokości 5%

wynagrodzenia  zasadniczego-290zł  wzrastający  o  1%  za  każdy  dalszy  rok  pracy

aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie

do uchwały Nr V/21/2011 z  dnia 24 stycznia 2011 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
w uchwale Nr III/12/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie  z dnia 15 lutego 2010r.  w
sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy

W związku  otrzymaniem pisma od Wojewody Świętokrzyskiego znak: PNK.III-0713-

193/10 z dnia 29 grudnia 2010r.  dotyczącego sprostowania błędów pisarskich w podjętej

uchwale  Nr  III/12/2010  w  sprawie  wynagrodzenia  Wójta  Gminy  Nowy  Korczyn

zobowiązującego Radę  Gminy w  Nowym Korczynie do uchylenie we własnym zakresie

błędów  w  uchwale  i  podjęcia  nowej,  zasadne  jest  podjęcie  uchwały  dotyczącej  zmian

wynikających z omyłki. 

Zmiany przedstawione w przedmiotowej  uchwale  nie mają  wpływu na wysokość

ustalonego wynagrodzenia Wójta Gminy Nowy Korczyn  na sesji w dniu 16 grudnia 2010r.

przez Radę  Gminy  jedynie prostują  oczywiste błędy pisarskie spowodowane przesłaniem

do Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli  Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach  uchwały

Nr III/12/10 w wersji roboczej z błędną datą podjęcia oraz z nieuwzględnieniem informacji

dotyczącej  dodatku  stażowego,  który  ma  wzrastać  o  1  %  za  każdy  dalszy  rok  pracy

aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z ustaleniem na sesji przez Radę

Gminy w  Nowym Korczynie. Zatem sprostowanie omyłki w treści uchwały jest zasadne. 


