
ZARZĄDZENIE NR WSO.0050.........2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie dokonania wyboru ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego, złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym 

zarządzeniem nr WSO.0050.18.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 31 
stycznia 2014 r., na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2014 roku 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 (t. j. Dz. 
U. z 2013 r., poz. 594), 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 XLVIII/441/2013 Rady Miejskiej 
w Swarzędzu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: 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 
2014 rok, zarządzam co następuje: 

§ 1. 

Przyznaję dotację organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2014 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 w Swarzędzu oraz 
na stronie internetowej www.swarzedz.pl.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WSO.0050.1.......2014 Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz z dnia …… lutego 2014 r.

NAZWA  ZADANIA: Wsparcie  działań  z  zakresu  upowszechniania  kultury,  sztuki 

i ochrony dziedzictwa narodowego. Wydawnictwa związane z rocznicą 200- lecia  urodzin 

Augusta Cieszkowskiego.

Wnioskodawca Tytuł zadania Przyznana 
dotacja

Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinie im. Augusta 

Cieszkowskiego

Wsparcie działań z zakresu 
upowszechniania kultury, sztuki 

i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Wydawnictwa związane z rocznicą 

200- lecia urodzin Augusta 
Cieszkowskiego.

24 100

Fundacja Promocji 
Retroinformatyki "Dawne 

Komputery i Gry"

Wsparcie działań z zakresu 
upowszechniania kultury, sztuki 

i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Wydawnictwa związane z rocznicą 200- 
lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego. 
Festiwal Dawnych Komputerów i Gier- 

Swarzędz 2014.

NIE 
PRZYZNANO 

DOTACJI
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