
Uchwała Nr LXIII/86/2014 
    Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 5 listopada 2014 roku 

 

w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LXII/74/2014 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 24 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w  
Planie Odnowy Miejscowości Mechelinki, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/42/2012 
Rady Gminy Kosakowo z dnia 31.05.2012 r.  

 

Na podstawie  18 ust. 2 pkt 6 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
[Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami ogłoszonymi w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318 
oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 379]  

uchwala co następuje:  

§1 

1. Stwierdza się, że załącznik do uchwały Nr LXII/74/2014 Rady Gminy Kosakowo z 
dnia 24 października 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy 
Miejscowości Mechelinki pn.: Aktualizacja Odnowy Miejscowości  Mechelinki 
zawiera następujące, oczywiste omyłki pisarskie: 

1) na stronie 1, pkt. III. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości 
jest: „Pierwoszyno”, winno być: „Mechelinki”; 

2) na stronie 1, pkt. III. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której 
będzie realizowana operacja jest: pkt. „III”,  winno być: pkt.  „IV”. 

2. Prostuje się opisane w ust. 1 omyłki pisarskie w następujący sposób: 

1) na stronie 1, pkt. III. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości 
zwrot: „Pierwoszyno” zastępuje się zwrotem: „Mechelinki”; 

2) na stronie 1, pkt. III. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której 
będzie realizowana operacja, oznaczenie pkt. „III”  zastępuje się oznaczeniem pkt. 
„IV”.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

      § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



UZASADNIENIE 

Projekt uchwały przedłożony Radzie Gminy na sesję w dniu 24 października 2014 
roku zawierał w załączniku do uchwały oczywiste omyłki pisarskie: 

1) na stronie pierwszej omyłkowo wpisano nazwę miejscowości do której nie odnosi się 
dokument -  „Pierwoszyno”, winno być: „Mechelinki”; 

2) na stronie 1, pkt. III. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie 
realizowana operacja omyłkowo wskazano pkt. „III”,  zamiast pkt.  „IV” 

W świetle powyższego, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie sprostowania 
oczywistych omyłek pisarskich. 


