ZARZJ\DZENIE NR 222/21
W6JTA GMINY BRODY
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie sprostowania oczywistej omyfki pisarskiej w Zarzcldzeniu W6jta Gminy Brody nr 218/21
z dnia 11 czerwca w sprawie ogfoszenia otwartego konkursu ofert na realizacjt: zadania publicznego
w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i mfodzieiy w 2021 roku.

Dziatajqc na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym
(tj . Dz. U. 2020, poz. 713) oraz art. 11 ust.2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dziatalnosci
poiytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) w zwiqzku z § 6 pkt 2 i § 14
uchwafy Nr XX/138/20 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego
programu wsp6tpracy Gminy Brody z organizacjami pozarzqdowymi oraz

innymi podmiotami

wymienionymi wart. 3 ust.3 ustawy 0 dziatalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie, na 2021r.,
zarzetdzam co nastt:puje:

§ 1. Dokonuje

si~

sprostowania oczywistej omytki pisarskiej w zarzqdzeniu W6jta Gminy Brody

nr 218/21 z dnia 11 czerwca w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacj~ zadania
publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i mtodzieiy w 2021 roku w

nast~pujqcy

spos6b:

1) w podstawie prawnej zapis:
" ... w zwiqzku

z § 14 uehwaly Nr XVIII/131/20 Rady Gminy Brody z dnia 26 /istopada 2020 r. w sprawie

uehwa/enia roeznego programu wsp61praey Gminy Brody z organizaejami pozarzqdowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi wart. 3 ust.3 ustawy 0 dziala/nosei poiytku pub/ieznego i 0 w%ntariaeie,
no 2021r."
otrzymuje brzmienie:

z § 14 uehwaly Nr XX/138/20 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
uehwa/enia roeznego progromu wsp61praey Gminy Brody z organizaejami pozarzqdowymi oraz innymi

" ... w zwiqzku

podmiotami wymienionymi wart. 3 ust.3 ustawy 0 dziala/nosci poiytku pub/icznego i 0 w%ntariaeie,
no 2021r."
2)

zapis zatqcznika nr 1 do zarzqdzenia W6jta Gminy Brody nr 218/21 na stronie pierwszej
w stopce:

"Ozialajqe no podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dziala/nosei poiytku pub/ieznego
i 0 w%ntariacie (t.j. Oz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz Uehwaly Nr XVIII/131/20 Rady Gminy Brody
z dnia 26 Iistopada 2020 r. w sprawie
roeznego programu wsp61praey Gminy Brody
z organizaejami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqeymi dzialo/nose poiytku

pub/ieznego no 2021 rok."
otrzymuje brzmienie:
"Ozialajqe no podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dziala/nosei poiytku pub/ieznego
i 0 w%ntariacie (t.j. Oz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz Uehwaly Nr XX/138/20 Rady Gminy Brody

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w

sprawie

roeznego

programu

wsp61praey

Gminy Brody

z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnose poiytku
publicznego no 2021 rok."
3)

zapis zatqcznika nr 1 do zarzqdzenia W6jta Gminy Brody nr 218/21 w cz~sci VIII Informacja
administratora 0 przetwarzaniu danych osobowych na stronie si6dmej w punkcie 9:

prawnq przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci
poiytku publicznego i wolontariacie (t.j. Oz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) oraz uchwala Nr XVJII/131/20
Rady Gminy Brody z dnio 26 listopoda 2020 r. w sprawie uchwolenio rocznego programu wsp61pracy

"Podstaw~

Gminy Brody z orgonizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi wart. 3 ust.3
ustawy 0 dziolalnosci poiytku pub/icznego i 0 wolontariacie, no 2021r."
otrzymuje brzmienie:
"Podstaw~

prawnq przetwarzonia danych stanowi ustawa z dnio 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci
poiytku publicznego i wolontoriacie (t.j. OZ.u. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) oraz uchwola Nr XX/138/20
Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp61pracy
Gminy Brody z organizacjomi pozorzqdowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi wart. 3 ust.3
ustawy 0 dzialalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie, no 2021r."

§ 2. Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podj~cia oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji

Publicznej, na stronie internetowej
Urz~du

Gminy Brody.

Urz~du

Gminy Brody i ogtoszeniu na tablicy ogtoszen w siedzibie

