
Swarzędz, 12.10.2015 r. 

PROTOKÓŁ 

z przeprowadzenia konsultacji Rocznego 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 2016 oraz wyboru przedstawicieli ww. organizacji na członków komisji 

konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 

2016. 

1. W dniu 18 września 2015 r. zarządzeniem nr WSO.0050.1.138.2015 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 zadania w 2016 r. 

dokonywali zgłoszeń w formie pisemnej. W obowiązującym terminie od 18 do 28 września 

br. zgłosiły się następujące osoby: Mariusz Siebert, Jan Wawrzyniak, Eugeniusz Kaczmarek.  

3. Zamieszczono przedmiotowy projekt Programu na stronie internetowej Urzędu Miasta                 

i Gminy w Swarzędzu (www.swarzedz.pl/ zakładka: organizacje pozarządowe), w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.                    

W terminie od 18 września do 7 października br. przedstawiciele organizacji prowadzących 

działalność statutową na terenie Miasta i Gminy Swarzędz mogli zgłaszać pisemne opinie               

i ewentualne uwagi dotyczące projektu Programu. W dniu 5 października br. wpłynęły                   

2 wnioski: 

- o ogłoszenie zadania: "Promocja ochrony zdrowia poprzez propagowanie honorowego 

krwiodawstwa wśród społeczności Gminy Swarzędz" i przeznaczenie na ten cel 10 000 zł- 

wniosek złożył Polski Czerwony Krzyż Klub Honorowych Dawców Krwi przy Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Swarzędzu, 

- o zwiększenie funduszy na zadanie: "Organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców 

Gminy Swarzędz" do kwoty 10 000 zł- wniosek złożony przez Oddział Środowiskowy 

Polskiego Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawczego Poznań- Nowe Miasto Koło PTTK 

"Łaziki" Swarzędz. 

4. W dniu 30 września br. na stronie internetowej urzędu (www.swarzedz.pl/ zakładka 

organizacje pozarządowe) zamieszczono listę kandydatów na członków komisji w otwartych 

konkursach ofert na zadania w 2016 r. (osoby wymienione w punkcie 2 niniejszego 

protokołu).  

5. W terminie od 30 września do 7 października br. uprawnieni przedstawiciele organizacji 

mogli głosować na osoby wymienione w punkcie 2 niniejszego protokołu. Głosowało                  

14 przedstawicieli. Razem oddali 15 głosów- kandydaci otrzymali następującą ilość:  

- Mariusz Siebert: 7 głosów, 

- Eugeniusz Kaczmarek: 6 głosów, 

- Jan Wawrzyniak: 2 głosy. 

Z uwagi na otrzymane poparcie wszyscy wyżej wymienieni przedstawiciele będą opiniować 

oferty składane do otwartych konkursów ofert (z wyłączeniem konkursów, w których będą 

brały udział oferty organizacji reprezentowanych przez ww. przedstawicieli). 

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. 

 


