
ZARZĄDZENIE Nr WSO.0050.1.9/2011

BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ

z dnia 3 marca 2011 r.

w sprawie: dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym 
26  stycznia  2011  r.,  na  wsparcie  realizacji  zadań  publicznych  przez  organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku 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 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),  uchwały nr LXV/413/2010 
Rady  Miejskiej  w  Swarzędzu  z  dnia  26  października  2010  r.  w  sprawie  przyjęcia  Programu 
współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi na rok 2011, zarządzam co następuje:

§ 1

Przyznaję  dotacje  na  realizację  zadań  publicznych  w 2011 roku,  zgodnie  z  załącznikiem 
do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia polegające na:
1) przygotowaniu umowy dotacyjnej,
2) kontroli wykonania dotowanego zadania przez organizację pozarządową lub podmiot
3) wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie,
4) rozliczenie 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.
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Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr WSO…………………../2011

BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ

z dnia ……………. 2011 r.

OBSZAR: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego

1. Organizacja koncertów, festiwali, imprez  na terenie gminy Swarzędz.  Przyznana kwota łącznie: 30.450,00 zł
Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota przyznanej

dotacji (w zł)
1. Parafia p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Swarzędzu Cykl wydarzeń kultury chrześcijańskiej „Drogi-Ścieżki-Bezdroża”

22.500,-
2. Fundacja Ochrony dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa

w Szreniawie
III Miodowe Lato w Skansenie

7.950,-
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