
 

 

OBWIESZCZENIE  

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 18 października 2017 r. 

o sprostowaniu błędów 

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

i niektórych  innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) obwieszcza się, że: 

I. w uchwale Rady Gminy Świlcza nr XLVII/324/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie trybu 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie wyłączenia części obszaru z sołectwa Świlcza 

i włączenia tego obszaru do sołectwa Woliczka (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 19 września 2017 r., 

poz. 3074) § 2 przedmiotowej uchwały zamiast brzmienia: „Stanowisko mieszkańców zostanie wyrażone 

w formie uchwał Zebrań Wiejskich, będących wynikiem głosowania uczestników tych Zebrań w odpowiedzi 

na następujące pytania: „Kto jest za wyłączeniem części obszaru z sołectwa Świlcza o powierzchni ok. 

99,1352 ha i włączeniem tego obszaru do sołectwa Woliczka”, „Kto jest przeciwny wyłączeniu części 

obszaru z sołectwa Świlcza o powierzchni ok. 99,1352 ha i włączeniu tego obszaru do sołectwa Woliczka” 

oraz „Kto się wstrzymał od głosu w sprawie wyłączenia części obszaru z sołectwa Świlcza o powierzchni 

ok. 99,1352 ha i włączenia tego obszaru do sołectwa Woliczka”.” powinien mieć brzmienie: „Stanowisko 

mieszkańców zostanie wyrażone w formie uchwał Zebrań Wiejskich, będących wynikiem głosowania 

uczestników tych Zebrań w odpowiedzi na następujące pytania: „Kto jest za wyłączeniem części obszaru 

z sołectwa Świlcza o powierzchni 99,1352 ha i włączeniem tego obszaru do sołectwa Woliczka”, „Kto jest 

przeciwny wyłączeniu części obszaru z sołectwa Świlcza o powierzchni 99,1352 ha i włączeniu tego obszaru 

do sołectwa Woliczka” oraz „Kto się wstrzymał od głosu w sprawie wyłączenia części obszaru z sołectwa 

Świlcza o powierzchni 99,1352 ha i włączenia tego obszaru do sołectwa Woliczka”.”; 

II. w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.157.2017 z dnia 11 sierpnia 

2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 17 sierpnia 2017 r., poz. 2835) w sentencji zamiast: 

„§§ 11 pkt 2” powinno być: „§§ 11 pkt 2 lit. a”; 

III. w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.180.2017 z dnia 5 września 

2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 7 września 2017 r., poz. 2957) wskazane w sentencji jednostki 

redakcyjne odnoszą się nie do uchwały Rady Miejskiej w Sieniawie Nr XXVIII/180/2017 z dnia 4 sierpnia 

2017r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego 

na terenie Miasta i Gminy Sieniawa lecz do załącznika do niej; 

IV. w uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XLII/723/17 z dnia 25 września 2017 roku 

w sprawie nadania Statutu Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego z dnia 9 października 2017 r., poz. 3263) w Statucie stanowiącym załącznik 

do przedmiotowej uchwały pominięto pełną treść § 13 ust. 3 oraz Rozdział V - Postanowienia końcowe 

zawierający § 14 Statutu w brzmieniu: 

„3. Ustanowienie i odwołanie pełnomocników, z wyłączeniem pełnomocników procesowych podlega 

obowiązkowi ujawnienia w rejestrze instytucji kultury prowadzonych przez Województwo. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia środa, 18 października 2017 r.

Poz. 3401



Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 14. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Filharmonii może dokonać Województwo 

po uzgodnieniu z Ministrem na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. 

2. Zmiany w Statucie dokonywane są przez Województwo w trybie określonym dla jego nadania, 

w uzgodnieniu z Ministrem.”, 

Uzasadnienie  

W wyniku sprostowania w drodze niniejszego obwieszczenia przywrócono opublikowanym aktom 

prawnym ich prawidłową treść odpowiadającą rzeczywistej treści aktów podjętych przez organy uprawnione 

do ich wydania. 
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