
Uchwała nr 17.VI.2019 
 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 
 

z dnia 31 stycznia 2019r. 

 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Zarządu Powiatu 

Kępińskiego Nr 6.VI.2018 z dnia 06.12.2018 r. 

 

 

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  -  K o d e k s  c y w i l n y  (tj.  Dz.U.   

2018r.  poz. 1 0 2 5  z e  z m . ) Zarząd Powiatu  Kępińskiego uchwala  co następuje: 
 

§1 
 
Użyty w Uchwale nr 6.VI.2018 Zarządu Powiatu z dnia 06.12.2018r. każdorazowo tytuł 

projektu: “Odrodzenie Feniksa w powiecie kępińskim, czyli wsparcie społeczne  

i zawodowe wychowanków opuszczających pieczę zastępczą” zastępuje się każdorazowo 

tytułem: “Odrodzenie Feniksa w powiecie kępińskim, czyli wsparcie systemu pieczy 

zstępczej oraz usamodzielnianie wychowanków opuszczających pieczę zastępczą”. 

 

§ 2 

Pozostałe zapisy Uchwały nr 6.VI.2018 Zarządu Powiatu z dnia 06.12.2018r. nie ulegają 

zmianie. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie  

w Kępnie. 

§ 4 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od 06 grudnia 2018 

roku.  

 
 
 
 
Członkowie Zarządu: 
 

1. Robert Kieruzal- Starosta Kępiński  /-/ 

2. Alicja Śniegocka – Wicestarosta Kępiński  /-/ 

3. Renata Ciemny- Członek Zarządu  /-/ 

4. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu  /-/ 

5. Marek Potarzycki – Członek Zarządu  /-/ 

 

 



Uzasadnienie do 

Uchwały  nr 17.VI.2019 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 31 stycznia 2019r. 

 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Zarządu Powiatu 

Kępińskiego Nr 6.VI.2018 z dnia 06.12.2018 r. 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie na podstawie udzielonego w dniu 06 

grudnia 2018r. pełnomocnictwa złożyło wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejszą Uchwałą dokonuje 

się poprawy omyłkowo użytego w Uchwale nr 6.VI.2018 Zarządu Powiatu z dnia 

06.12.2018r. tytułu projekty, zastępując go właściwym  ,,Odrodzenie Feniksa w powiecie 

kępińskim, czyli  wsparcie systemu pieczy zastępczej oraz usamodzielnianie wychowanków 

opuszczających pieczę zastępczą".  

Niniejsza Uchwała nie powoduje zmiany zakresu merytorycznego udzielonego 

pełnomocnictwa a jedynie prostuje omyłkę tekstową dotyczącą tytułu Uchwały. 

 

 

 

 

        STAROSTA KĘPIŃSKI 

                 /-/ ROBERT KIERUZAL 


