
ZARZĄDZENIE Nr WSO.0050.1.122.2012
BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZ ĘDZ

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie: dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym 
Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.107.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 
28  sierpnia  2012  r.,  na  wsparcie  realizacji  zadań  publicznych  przez  organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1, 2, 2g, 2h i 2j 

art.  16,  art.  17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwały nr XVII/158/2011 

Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: przyjęcia 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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na rok 2012, 

zarządzam co następuje:

§ 1

Przyznaję dotację organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2012 roku, 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia polegające na:

1) przygotowaniu umowy dotacyjnej,

2) kontroli wykonania dotowanego zadania przez organizację pozarządową,

3) rozliczeniu zawartej umowy dotacyjnej-

powierzam II Zastępcy Burmistrza właściwemu ze względu na zakres zadań.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz oraz 

na stronie internetowej www.swarzedz.pl
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  WSO.0050.1.122.2012 Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz z dnia 28 września 2012 r.

NAZWA ZADANIA : Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym- 

przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wnioskodawca Tytuł zadania Przyznana 
dotacja

Stowarzyszenie Abstynentów 
" ŻAGIEL"

Wsparcie działań w zakresie 
przeciwdziałania patologiom społecznym- 

przeciwdziałanie alkoholizmowi.

7 000
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