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ZARZĄDZENIE Nr WSO.0050.1.111.2012 
BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZ ĘDZ 

z dnia 6 września 2012 r. 

w sprawie: 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. 

Na podstawie Uchwały nr LXIV/404/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 września 

2010 r., art. 7 pkt. 1 ust. 19 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                       

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142., poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 a ust. 1 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.), zarządzam co następuje: 

§ 1 

1) Zarządzam konsultacje w przedmiocie: 

a) wyboru przedstawicieli ww. organizacji na członków komisji konkursowych w otwartych 

konkursach ofert na rok 2013, 

b) 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. 

2) Wyznaczam termin przedmiotowych konsultacji od dnia wejścia w życie niniejszego 

zarządzenia do dnia 5 października 2012 r. 

3) Do udziału w konsultacjach w imieniu organizacji upoważnieni są przedstawiciele 

organizacji uprawnieni do ich reprezentacji. 

4) Konsultacje będą miały formę: 

a) pisemnych zgłoszeń przedstawicieli organizacji, którzy chcieliby uczestniczyć w pracach 

komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert w 2013 r. (zgłoszeń 

można dokonywać od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do 21 września 2012 

r.- decyduje data wpływu do Urzędu)- na adres poczty elektronicznej: pozytek@swarzedz.pl, 

lub pocztą tradycyjną na adres:  

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Referat Promocji, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz 
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(treść zgłoszenia: „Zgłaszam swoją kandydaturę na członka komisji konkursowych                        

w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez Gminę 

Swarzędz w 2013 r. /IMIĘ I NAZWISKO, NAZWA ORGANIZACJI/”) 

 
b) zamieszczenia projektu 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 na 

stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz (www.swarzedz.pl), w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, a następnie 

zgłaszania pisemnych opinii i ewentualnych uwag (w terminie od 22 września 2012 r. do                             

5 października 2012 r.- decyduje data wpływu do Urzędu) przez organizacje pozarządowe                 

i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), prowadzące 

działalność statutową na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.  

Projekt przedmiotowego Programu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

c) zamieszczenia listy osób, które zgłosiły swoje kandydatury na członków komisji 

konkursowych w otwartych konkursach ofert w roku 2013 (lista zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej www.swarzedz.pl/ zakładka: organizacje pozarządowe, w terminie do         

25 września 2012 r.), 

d) możliwości głosowania przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) prowadzących 

działalność statutową na terenie Miasta i Gminy Swarzędz na kandydatów na członków 

komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w roku 2013 (głosować będzie można 

od dnia zamieszczenia listy osób, o której mowa w § 1, ust. 3, pkt. c niniejszego 

zarządzenia, do 5 października 2012 r.- decyduje data wpływu do Urzędu)- na adres poczty 

elektronicznej: pozytek@swarzedz.pl, lub pocztą tradycyjną na adres:  

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Referat Promocji, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz 
 
(treść zgłoszenia: „Głosuję na kandydaturę P. /IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA/ na 

członka komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych przez Gminę Swarzędz w 2013 r. /IMIĘ I NAZWISKO GŁOSUJĄCEGO, 

NAZWA ORGANIZACJI/”)- dane osoby zgłaszającej tylko do wiadomości Referatu 

Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu. 
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5) Wyznaczam Referat Promocji jako komórkę organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy 

Swarzędz odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej 

Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz (www.swarzedz.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza- właściwemu ze względu                   

na zakres zadań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


