
Zarządzenie Nr 0050.91.2016 

Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów 

z dnia 29.11.2016 r.  

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.87.2016 Burmistrza Miasta i Gminy 

Suchedniów z dnia 04.11.206 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu 

 logo i hasła promocyjnego Miasta i Gminy Suchedniów  

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

 

W ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.87.2016 Burmistrza Miasta  

i Gminy Suchedniów z dnia 04.11.206 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu logo  

i hasła promocyjnego Miasta i Gminy Suchedniów, wprowadza się następujące zmiany:  

zapis: ”Projekty należy składać do 21 listopada 2016 r. do godziny 15.00”  

zastępuje się zapisem: „Projekty należy składać do 12 grudnia 2016 r. do godziny 9.00” 

§ 2 

 

W „Regulaminie konkursu na opracowanie projektu logo i hasła promocyjnego Miasta i Gminy 

Suchedniów”, stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.87.2016 Burmistrza Miasta  

i Gminy Suchedniów z dnia 04.11.206 w sprawie głoszenie konkursu na opracowanie projektu logo  

i hasła promocyjnego Miasta i Gminy Suchedniów, wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 4 w ust. 3 zapis: „Projekt należy wykonać w wymiarach: 15cm x15 cm, 7cm x7cm,  

2cm x 2cm, oraz w najmniejszym dopuszczalnym pomniejszeniu, w formie 2. wydruków: 

kolorowym i czarno-białym w formacie A4 na sztywnym podkładzie” 

zastępuje się zapisem: „Projekt należy wykonać w wymiarach: 15cm x15 cm, 7cm x7cm,  

2 cm x 2 cm, oraz w najmniejszym dopuszczalnym pomniejszeniu" 

2) w § 4 w ust. 4 zapis: „Do projektu w wersji papierowej należy dołączyć wersję elektroniczną 

projektu w wersji kolorowej i czarno-białej, na nośniku elektronicznym w formacie pdf i JPG,  

w rozdzielczości min. 300 dpi oraz w formacie wektorowym z podaniem parametrów graficznych 

niezbędnych do właściwego użytkowania. Pliki powinny dopuszczać możliwość zmiany skali bez 

utraty jakości i proporcji obrazu.” 

zastępuje się zapisem: „Projekt należy złożyć w wersji elektronicznej, w wariancie kolorowym  

i czarno-białym (monochromatycznym), w formacie pdf i JPG, w rozdzielczości min. 300 dpi oraz 

w formacie wektorowym z podaniem parametrów graficznych niezbędnych do właściwego 

użytkowania. Pliki powinny dopuszczać możliwość zmiany skali bez utraty jakości i proporcji 

obrazu.” 

3)     w § 5 w ust. 1 zapis: „Projekty należy składać do 21 listopada 2016 r. do godziny 15.00” 

    zastępuje się zapisem: „Projekty należy składać do 12 grudnia 2016 r. do godziny 9.00” 

4)   w § 6 ust. 2 zapis: „Głosowanie Mieszkańców za pośrednictwem Facebooka, w terminie od 22  

    do 27 listopada 2016 r.”  

    zastępuje się zapisem: „Głosowanie Mieszkańców za pośrednictwem Facebooka, w terminie  

    od 12 do 20 grudnia 2016 r.” 

5)    w § 6 ust. 3 zapis: „Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.” 

   zastępuje się zapisem „Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 22 grudnia 2016r.” 

 

 



§ 3 
 

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.  

 

§4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju i Strategii. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów  

/-/ 

Cezary Błach  

 

 

 


