
  

POSTANOWIENIE NR 1 

PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA 

z dnia 6 lipca 2020 r. 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora 

Aktów Prawnych XML 

Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) sprostowaniu podlega uchwała: 

᠆ Nr XX/161/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 01.07.2020 poz. 2392 

᠆ Nr XX/163/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania 

i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, 

prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra, w czasie przekraczającym ten wymiar opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 01.07.2020 poz. 2393 

᠆ Nr XX/164/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej 

w miejscowości Tumlin - Wykień opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 

w dniu 01.07.2020 poz. 2394 

᠆ Nr XX/165/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy 

Miedziana Góra, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielenia schronienia osobom tego 

pozbawionym, w tym ludziom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie 

Gminy Miedziana Góra opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 

01.07.2020 poz. 2395.   

Podczas wprowadzania uchwał do Edytora Aktów Prawnych XML została wprowadzona  omyłkowo błędna 

data uchwalenia powyższych uchwał. Uchwały zostały podjęte na Sesji Rady Gminy w dniu 25 czerwca 

2020 r. a nie 29 czerwca 2020 r. tak  jak zostało wprowadzone.   

Jednocześnie informuję, iż powyższe zostały odczytane i uchwalone prawidłowo przez Radę Gminy 

Miedziana Góra na sesji w dniu 25 czerwca 2020 r.  Oczywista omyłka pisarska powstała przy przepisywaniu 

uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Rafał Micigolski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 9 lipca 2020 r.

Poz. 2594
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