
 

 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 27 sierpnia 2012 r. 

o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej Węglińca nr 341/XVI/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały 318/XLIII/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze 

cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 

stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych; w uchwale Rady 

Gminy Głogów nr XXI/110/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów oraz w uchwale Rady Gminy Rudna 

z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obrębów: Juszowice, Koźlice, Rynarcice oraz terenów górniczych położonych na terenie gminy Rudna. 

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), należy sprostować następujący 

błąd:  

 

1. W uchwale Rady Miejskiej Węglińca nr 341/XVI/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany 

uchwały 318/XLIII/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, 

sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną  

oraz wskazania organów do tego uprawnionych, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 3 sierpnia 2012 r. pod poz. 2797 w nazwisku Przewodniczącego Rady zamiast: 

„Waldemar Błaucia” powinno być: „Waldemar Błauciak”.  

 

2. W uchwale Rady Gminy Głogów nr XXI/110/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, ogłoszonej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2012 r. pod poz. 2705, w dacie uchwały zamiast:  

„z dnia 27 czerwca 2012 r.” powinno być: „z dnia 26 czerwca 2012 r.”.  

 

3. W uchwale Rady Gminy Rudna z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obrębów: Juszowice, Koźlice, Rynarcice oraz terenów górniczych 

położonych na terenie Gminy Rudna, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  

Nr 154 z dnia 26 czerwca 2007 r. pod poz. 1995, w dacie uchwały zamiast: „z dnia 29 maja 2007 r.” powinno 

być: „z dnia 29 marca 2007 r.”  

 

Wicewojewoda Dolnośląski:  

Ewa Mańkowska 
  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 sierpnia 2012 r.

Poz. 3007
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