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ZARZĄDZENIE NR 36/2022
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 07 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprostowania zarządzeniu nr 24/2022 Burmistrza Miasta
Golubia-Dobrzynia

r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022
poz.
559), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
(j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz załącznika do uchwały nr XLVIII/258/2021
Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia z dnia 23 listopada 2021 r w sprawie: przyjęcia
„Programu współpracy Miasta GolubiaDobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku

r.,

publicznego w 2022 roku”, zarządzam, co następuje:

$1

Dokonuję

sprostowania oczywistych omyłek w Zarządzeniu nr 24/2022 Burmistrza Miasta
GolubiaDobrzynia w ten sposób, że:
1) w nagłówku Zarządzenia nr 24/2022 datę: „18
marca 202 r.” zastępuje się datą: „18 marca 2022 r.”;
2) w $ 1 pkt 3 Zarządzenia nr 24/2022 wyrazy: „Krzysztof Ośka —
Kierownik Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu — Członek
Komisji” zastępuje się wyrazami: „Artur Niklewicz —
Dyrektor Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu — Członek Komisji”
$2
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
=>

$3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2022 roku.

BURMISTRZ
Mariusz

Sporządziła: inspektor Agnieszka Błażejewski
Plug
Zatwierdziła: radca prawny Marzena Rumińska

A kum miska,

latkowski

Uzasadnienie
roku w dacie wydania Zarządzenia nr 24/2022
2
W wyniku omyłki pisarskiej doszło do pominięcia cyfry w
dacie wydania Zarządzenia zamiast prawidłowego
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia, wskutek czego w
dokonanie sprostowania zarządzenia we wskazanym
roku 2022 wskazano rok 202. Powyższe uzasadnia
zakresie.
Konkursowej Krzysztofa Ośkę — Kierownika
Ponadto w wyniku omyłki wskazano jako członka Komisji
powinien być wskazany Artur
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu, podczas gdy prawidłowo
faktycznie wchodzi w skład Komisji
Niklewicz — Dyrektor Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu, który
treść Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 24/2022
Konkursowej. Potwierdzeniem zaistniałej pomyłki jest
2022 r., gdzie wskazano już prawidłowo jako
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 marca
Golubiu-Dobrzyniu. Powyższe uzasadnia
członka Komisji: Artur Niklewicz — Dyrektor Domu Kultury w
zakresie.
dokonanie sprostowania zarządzenia również we wskazanym

