Swarzędz, 9.10.2012 r.

PROTOKÓŁ
Z przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy Gminy Swarzędz
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2013 oraz wyboru przedstawicieli ww. organizacji na członków komisji
konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2013.
1. W dniu 6 września 2012 r. zarządzeniem nr WSO.0050.1.111.2012 Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz rozpoczęły się konsultacje w przedmiotowym temacie, prowadzone przez
Referat Promocji, w formie przedstawionej w dalszej części niniejszego protokołu.
2. Przedstawiciele organizacji, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w pracach komisji
konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na 2013 r. dokonywali
zgłoszeń w formie pisemnej. W obowiązującym terminie od 6 do 21 września br. zgłosiły się
następujące osoby: Janusz Walewski, Jan Wawrzyniak, Mariusz Siebert, Jan Mrula, Filip
Kopczyński, Krzysztof Wróbel, Wiesław Brodziszewski.
3. Zamieszczono przedmiotowy projekt Programu na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Swarzędz (www.swarzedz.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz. W terminie od 22 września do 5 października br.
organizacje mogły zgłaszać pisemne opinie i ewentualne uwagi dotyczące projektu Programu.
W dniu 5 października uwagi do projektu w formie elektronicznej przysłał Prezes Maciej
Zajda, reprezentujący Stowarzyszenie Sportowe LZS Piast Kobylnica. Po zapoznaniu się
z uwagami Burmistrz postanowił podtrzymać dotychczasowe zapisy w projekcie uchwały
dotyczącej przyszłorocznego Programu Współpracy.
4. W dniu 25 września br. na stronie internetowej urzędu (www.swarzedz.pl) w zakładce
„organizacje pozarządowe” zamieszczono listę kandydatów na członków komisji w otwartych
konkursach ofert na 2013 r. (osoby wymienione w punkcie 2 niniejszego protokołu). W dniu
1 października br. swoją kandydaturę wycofał Krzysztof Wróbel.
5. W terminie od 25 września do 5 października uprawnieni przedstawiciele organizacji mogli
głosować na osoby wymienione w punkcie 2 niniejszego protokołu. Razem oddano
17 głosów (w tym 13 ważnych i 4 nieważne) z których kandydaci otrzymali następującą ilość:
- Janusz Walewski: 3 głosy ważne, 1 nieważny- oddany przez osobę nieuprawnioną,
- Jan Wawrzyniak- nie otrzymał głosów,
- Mariusz Siebert: 2 głosy ważne,
- Jan Mrula: 5 głosów ważnych,
- Filip Kopczyński: 2 głosy ważne,
- Krzysztof Wróbel: 3 głosy nieważne (uznane za takie po wycofaniu się kandydata),
- Wiesław Brodziszewski: 1 głos ważny.
Na członków komisji zostali wybrani czterej kandydaci z największą liczbą otrzymanych
głosów, tj: Jan Mrula, Janusz Walewski, Mariusz Siebert, Filip Kopczyński.
6. Zgodnie z uchwałą nr LXIV/404/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 września
2010 r., § 4 ust. 1 tejże, przedmiotowe konsultacje uznaje się za ważne.
Na tym protokół zakończono.

