Swarzędz, 2.10.2017 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 2018 oraz wyboru przedstawicieli ww. organizacji na członków komisji
konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku
2018.
1. W dniu 5 września 2017 r. zarządzeniem nr WO.0050.1.103.2017 Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz rozpoczęły się konsultacje w przedmiotowym temacie, prowadzone przez
Wydział 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 2018 r.,
dokonywali zgłoszeń w formie pisemnej. W obowiązującym terminie od 5 do 15 września br.
zgłosiły się następujące osoby: Jan Wawrzyniak, Mariusz Siebert, Jerzy Włodarczyk,
Jan Mrula, Eugeniusz Gensler.
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 5 do 29 września br. przedstawiciele organizacji prowadzących działalność
statutową na terenie Miasta i Gminy Swarzędz mogli zgłaszać pisemne opinie i ewentualne
uwagi dotyczące projektu Programu. 8 września br. wpłynęło pismo od Zarządu Oddziału
PTTK „Meblarz” w Swarzędzu z informacją, że zapoznał się z otrzymanym projektem
programu i nie wnosi do niego żadnych uwag. Innych opinii lub uwag burmistrz nie otrzymał.
4. W dniu 18 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 2018 r. (osoby wymienione w punkcie 2 niniejszego
protokołu).
5. W terminie od 18 do 29 września br. przedstawiciele organizacji mogli głosować na osoby
wymienione w punkcie 2 niniejszego protokołu. Poparcie otrzymali: Jan Wawrzyniak,
Mariusz Siebert, Jan Mrula i Eugeniusz Gensler. 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).
Nie została poparta kandydatura Jerzego Włodarczyka.
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.

