
Zarządzenie Nr 8G/19 
Wójta Gminy Branice  
z dnia 10 stycznia 2019 r. 

 
 
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do zarządzenia 
Nr 4G/19 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej 

 
 

 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 z późn. zm.) i art. 11 ust.1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz uchwały Nr II/16/18 Rady 
Gminy Branice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Branice z 
organizacja mi pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2019. 
 

 
zarządzam, co następuje: 

 
§1. Dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do 
zarządzenia Nr 4G/19 Wójta Gminy Branice z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej, w ten sposób, że w załączniku do zarządzenia pkt 
III.1 otrzymuje brzmienie: „Zadania mogą być realizowane w okresie od 04.02.2019 do 
31.12.2019.” 
 
§2 Dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do zarządzenia Nr 
4G/19 Wójta Gminy Branice z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej, w ten sposób, że w załączniku do zarządzenia pkt IX zdanie 1. otrzymuje 
brzmienie: „Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań tego samego 
rodzaju w roku 2018 wyniosła 81.500,-.”  
 
 
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
§4.Wykonanie powierzam Inspektorowi ds. funduszy zewnętrznych i promocji.  
 
§5.Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach oraz 
na stronie internetowej www.branice.pl a także www.bip.branice.pl. 

 

 

 

 
 


