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RPR.526-0010/001/2013             Swarzędz, 18 kwietnia 2013 r. 
 

 
SPRAWOZDANIE 

 
z realizacji uchwały 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. 
 
 
1. Zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności podjęły 34 organizacje, realizujące 

łącznie 51 projektów na podstawie zawartych umów na wspieranie realizacji zadań 

publicznych. 

 

2. Na podstawie sprawozdań z realizacji zadań publicznych w zadania było zaangażowanych 

ok. 325 osób (w tym ok. 110 wolontariuszy). 

 

3. Na podstawie sprawozdań z realizacji zadań publicznych adresatami różnych działań 

publicznych było ok. 17 675 osób. 

 

4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Swarzędz                   

na realizację zadań publicznych wyniosła 1 282 900 zł. 

 

5. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłosił 7 otwartych konkursów ofert                                 

na wsparcie realizacji zadań publicznych. Organizacje złożyły do tych konkursów 64 oferty,                

z których 13 rozpatrzono negatywnie. 

 

6. Wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje oraz wkładu 

osobowego w formie wolontariatu na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców              

to 919 914,64 zł. 

 

7. Zestawienie ofert przez organizacje do otwartych konkursów- załącznik nr 1. 
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Załącznik nr 1 do sprawozdania z realizacji uchwały 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. 
 

1. Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży:                

Nazwa organizacji Tytuł zadania 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Oddział PTTK Poznań- Nowe 
Miasto w Poznaniu im. Franciszka 
Jaśkowiaka, Koło PTTK "Łaziki"                

w Swarzędzu 

Wspomaganie działań z zakresu turystyki                                 
i krajoznawstwa dzieci i młodzieży- cykl imprez 

turystycznych. 
4 000 zł 

Oddział PTTK "MEBLARZ"                  
w Swarzędzu 

Wspomaganie działań z zakresu turystyki                         
i krajoznawstwa dzieci i młodzieży- organizacja imprez 

turystycznych. 
3 000 zł 

 
2. Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej: 

Nazwa organizacji Tytuł zadania 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Fundacja Edukacji Społecznej 
"EKOS" 

Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży 
szkolnej- organizacja konkursów i festiwali 

popularyzujących edukację i naukę- działania na rzecz 
uzdolnionej młodzieży. Konkurs w dziedzinie języka 
polskiego i literatury oraz w dziedzinie matematyki               

dla uczniów szkół podstawowych "Złota Żabka"                      
(XII edycja) i dla uczniów gimnazjów "Złota Żaba" 
(XIX edycja). Drugi etap i zakończenie Konkursów  

2011/ 2012. 

6 000 zł 

 
3. Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym: 

Nazwa organizacji Tytuł zadania 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Swarzędzkie Stowarzyszenie 
Użyteczności Publicznej                         

i Integracji Społecznej- Klub 
Abstynenta "KOTWICA" 

Wsparcie w prowadzeniu terapii, poradnictwa oraz 
działań na rzecz osób uzależnionych oraz działań                    
z zakresu profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa                       
i zdrowego trybu życia- "Nie- patologii społecznej-            

zacznijmy życie bez nałogów i przemocy". 

13 000 zł 

Polski Komitet Pomocy 
Społecznej, reprezentowany             
przez Wielkopolski Zarząd 

Wojewódzki- Poznań; Zarząd 
Terenowy Swarzędz 

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania 
patologiom społecznym. Prowadzenie poradnictwa, 

aktywizacji i innych form pomocy dla osób zagrożonych 
patologią, wykluczeniem społecznym, chorobą                        

i ubóstwem. 

10 000 zł 

Parafia Rzymskokatolicka                  
pw. Św. Marcina Biskupa                                   

w Swarzędzu- Zespół Caritas                  
przy Parafii 

Prowadzenie poradnictwa, aktywizacji i innych form 
pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, chorobą i ubóstwem. 
3 600 zł 

Diecezjalny Instytut Akcji 
Katolickiej Archidiecezji 

Poznańskiej- Parafialny Oddział 
Akcji Katolickiej Parafii                      
Św. Marcina (Swarzędz) 

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania 
patologiom  społecznym. Prowadzenie świetlicy 

profilaktyczno- środowiskowej dla dzieci z rodzin 
narażonych na patologię społeczną i rodzin                       

dysfunkcyjnych. 

40 000 zł 

Stowarzyszenie Abstynentów 
"ŻAGIEL" 

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania 
patologiom społecznym- przeciwdziałanie 

alkoholizmowi. 
7 000 zł 
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4. Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej : 

Nazwa organizacji Tytuł zadania 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski im. Leszka 

Grajka 

Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji 
zdrowotnej. Rehabilitacja oraz kompleksowa opieka  
nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi w celu 
przystosowania ich do życia oraz wsparcie rodziny                  

z osobą niepełnosprawną. 

80 000 zł 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski im. Leszka 

Grajka 

Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji 
zdrowotnej. Wczesna interwencja i stymulacja 

rozwojowa dzieci niepełnosprawnych. 
30 000 zł 

 
5. Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci                       
i młodzieży: 

Nazwa organizacji Tytuł zadania 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Parafia Rzymskokatolicka          
pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Wypoczynek              

dla dzieci i młodzieży w Karpaczu. 
8 000 zł 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski im. Leszka 

Grajka 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Półkolonia 

rehabilitacyjna z hipoterapią dla dzieci 
niepełnosprawnych. 

8 000 zł 

Parafia Rzymskokatolicka                   
pw. Matki Bożej Wspomożycielki 

Wiernych w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Obóz o charakterze 
formacyjno- krajoznawczym i rekreacyjno- sportowym 

Piłka 2012. 

2 400 zł 

Parafia Rzymskokatolicka                       
pw. Matki Bożej Wspomożycielki 

Wiernych w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Obóz o charakterze 

formacyjno- krajoznawczo- rekreacyjnym Zakopane 
2012. 

6 000 zł 

Parafia Rzymskokatolicka                    
pw. Matki Bożej Wspomożycielki 

Wiernych w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. "Franciszkańskie 

Czwartki 2012". 
2 000 zł 

ZHP- Chorągiew Wielkopolska, 
Hufiec Poznań- Rejon ZHP, 
Harcerski Klub Turystyczny 

"Azymut" w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Obóz wędrowny 

HKT "Azymut" "Bieszczady 2012". 
3 100 zł 

Parafia Rzymskokatolicka                   
pw. Chrystusa Jedynego 
Zbawiciela w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Wakacje dzieci             

z parafii rzymskokatolickiej Chrystusa Jedynego 
Zbawiciela w Swarzędzu w Kozielsku. 

2 400 zł 

Parafia Rzymskokatolicka                    
pw. Matki Bożej Miłosierdzia                 

w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Kolonia letnia                

dla dzieci i młodzieży. 
5 400 zł 

Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej- Okręg 

Wielkopolski, Swarzędzki Szczep 
Harcerski "Dukt" 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży "Obóz harcerski 

Dzwonowo 2012". 
6 000 zł 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- 
Wielkopolski Oddział Regionalny, 

Oddział Miejski w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Organizacja kolonii 

wypoczynkowych "Biała Muszelka". 
5 000 zł 

ZHP- Chorągiew Wielkopolska, 
Hufiec Poznań- Rejon ZHP, 

Ośrodek ZHP Kobylnica 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Harcerska Akcja 

Letnia 2012. 
6 000 zł 

Fundacja "ARTiFAKT" 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Wakacyjne 

warsztaty podwórkowe artystyczno- edukacyjne "Moje 
Wakacje- Mój Teatr". 

7 000 zł 



 4 

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci               
i Młodzieży z Rodzin 
Dysfunkcyjnych Lider 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. "Zwierciadło". 

3 000 zł 

Diecezjalny Instytut Akcji 
Katolickiej Archidiecezji 

Poznańskiej- Parafialny Oddział 
Akcji Katolickiej Parafii Św. 

Marcina (Swarzędz) 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Kolonia letnia                

dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowo- 
Profilaktycznej. 

2 000 zł 

 
6. Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci: 

Nazwa organizacji Tytuł zadania 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Parafia Rzymskokatolicka                  
pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy- 

Zespół Caritas przy Parafii 

Wspieranie działań z zakresu wychowania i edukacji 
dzieci. 

(realizacja od 30 stycznia do 30 września 2012 r.) 
30 000 zł 

Parafia Rzymskokatolicka                 
pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy 

Wspieranie działań z zakresu wychowania i edukacji 
dzieci- na terenach wiejskich. Wiejski inkubator szansą 

na rozwój.                                                                        
(realizacja od 1 października do 31 grudnia 2012 r.) 

15 000 zł 

 
7. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa 
narodowego: 

Nazwa organizacji Tytuł zadania 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Stowarzyszenie Śpiewacze 
"AKORD" Przy Cechu Stolarzy 

Swarzędzkich 

Wspieranie działań z zakresu upowszechniania kultury, 
sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja 

warsztatów i koncertów. 
8 000 zł 

Stowarzyszenie Kulturalne 
Orkiestra Dęta w Swarzędzu 

Wspieranie działań z zakresu upowszechniania dóbr 
kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego 

poprzez prowadzenie orkiestry dętej. 
47 000 zł 

Fundacja "ARTiFAKT" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 
sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. "Mosty 

między kulturowe"- cykl działań artystycznych 
popularyzujących kulturę, sztukę, obyczajowość                  

w nawiązaniu tradycji i kultury polsko- romskiej na 
terenie Gminy Swarzędz. 

5 000 zł 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski im. Leszka 

Grajka 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 
sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego.                          

VIII Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej Osób 
Niepełnosprawnych- "Anielskie Śpiewogranie 2012". 

3 000 zł  

Parafia Rzymskokatolicka                     
pw. Św. Marcina Biskupa w 

Swarzędzu 

Organizacja koncertu pop- oratorium "Miłosierdzie 
Boże". 

5 000 zł 

Fundacja Ochrony Dziedzictwa 
Kultury Wsi  i Rolnictwa- Skansen 

i Muzeum Pszczelarstwa                     
im. Ryszarda Kosteckiego                      

w Swarzędzu 

„IV Miodowe Lato w Skansenie”. 7 000 zł 

 
8. Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

Nazwa organizacji Tytuł zadania 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Stowarzyszenie Sportowe Ludowy 
Zespół Sportowy PIAST 

Kobylnica 

Prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz promocja 
zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży 

zamieszkałych na terenach wiejskich gminy Swarzędz. 

105 200 zł     
(seniorzy:              
51 000 zł, 

dzieci                      
i młodzież:       
54 200 zł) 
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Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
Zalasewo 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki 

nożnej. 
7 500 zł 

czniowski Klub Sportowy LIDER 
Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu- prowadzenie sekcji sportowych 

dziecięcych i młodzieżowych (piłka nożna, piłka ręczna, 
koszykówka). 

186 500 zł 

czniowski Klub Sportowy LIDER 
Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Sport kwalifikowany- Trzecioligowy 

zespół piłkarzy ręcznych. 
20 000 zł 

czniowski Klub Sportowy LIDER 
Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Sport kwalifikowany- 

Pierwszoligowy zespół koszykarek. 
95 000 zł 

Swarzędzki Klub Sportowy 
"UNIA" 

Prowadzenie sekcji zapasów wszystkich stylów. 32 000 zł 

Swarzędzki Klub Sportowy 
"UNIA" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Organizacja rozgrywek ligowych 

wszystkich drużyn. Organizacja Turniejów 
Młodzieżowych. Szkolenie seniorów, juniorów, 

trampkarzy, młodzików i orlików. 

286 000 zł         
(seniorzy              
III liga:              
158 000, 

dzieci                       
i młodzież:       
128 000) 

Uczniowski Klub Sportowy FALA 
SWARZĘDZ 

Prowadzenie sekcji pływackich. 64 000 zł 

Klub Sportowy "GRAND JUDO" 
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu- Judo najlepszą metodą rozwoju 

sprawności fizycznej. 
5 000 zł 

Uczniowski Klub Sportowy SP5 
SWAREK SWARZĘDZ 

Wspieranie działań z zakresu kultury fizycznej i sportu. 
 

10 800 zł 
 

Swarzędzki Klub Sportowy Karate 
Do- „FIGHTER” 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji sportowych oraz 

zajęć rekreacyjno-sportowych z zakresu karate, 
organizacja VII Swarzędzkich Mistrzostw Karate                   
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. 

12 000 zł 

Aeroklub Poznański im. Wandy 
Modlibowskiej 

Udział juniorów w zawodach szybowcowych. 3 000 zł 

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w 
Swarzędzu 

Wspieranie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Mistrzostwa Okręgu Leszczyńskiego. 

2 500 zł 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski im. Leszka 

Grajka 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. XI Igrzyska Sprawnych Inaczej              

z Plenerem Malarskim. 
3 500 zł 

Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy CANOE Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, 
prowadzenie sekcji sportowej kajak- polo, organizację 

imprez i rozgrywek sportowych w kajak- polo. 

27 000 zł 

Polski Związek Wędkarski Okręg 
w Poznaniu, Wędkarski Klub 
Sportowy MILO MatchPRO 

Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu- wędkarstwo. Organizacja i udział              

w zawodach sportowych. 
6 000 zł 

Swarzędzki Klub Sportowy 
"UNIA" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu- zimowe obozy szkoleniowe.                 

Obóz w Dębicy. 
26 232 zł 

Uczniowski Klub Sportowy 
LIDER Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu- zimowe obozy szkoleniowe-              

obóz zimowy w Korbielowie. 
5 500 zł 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
Zalasewo 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu- zimowe obozy szkoleniowe.                  

Obóz w Kobylej Górze. 
2 268 zł 
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Oferty złożone do otwartych konkursów, na które nie przyznano dotacji: 

 
Nazwa oferenta Tytuł proponowanego zadania 

Stowarzyszenie Bezpieczna 
Gmina Swarzędz 

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom 
społecznym. Działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania 

patologiom społecznym. 

Stowarzyszenie 
"Nowa Wspólna Droga" 

Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień                  
oraz upowszechniania terapii uzależnień od środków psychoaktywnych, 

internetu, gier komputerowych, dopalaczy, alkoholu, hazardu. 

Stowarzyszenie 
"Nowa Wspólna Droga" 

Prowadzenie poradnictwa, aktywizacji i innych form pomocy dla osób 
zagrożonych patologią, wykluczeniem społecznym, chorobą 

i ubóstwem. Program profilaktyki, terapii i rehabilitacji zaburzeń funkcji 
poznawczych oraz rehabilitacji społecznej. 

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Matki Bożej Miłosierdzia 

w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom 
społecznym 

Poznańskie Stowarzyszenie 
Pracy Twórczej 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony 
dziedzictwa narodowego. Malarskie wędrówki po ziemi swarzędzkiej. 

Fundacja "ARTiFAKT" 

Wspieranie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki 
i ochrony dziedzictwa narodowego. "Nie święci garnki lepią"- cykl 

działań artystycznych popularyzujących kulturę, twórczość i tradycję 
mieszkańców w nawiązaniu do święta Swarzędza "Józefinek". 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski 

im. Leszka Grajka 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki 
i ochrony dziedzictwa narodowego. Bawimy się z mikołajami. 

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Matki Bożej Miłosierdzia 

w Swarzędzu 

Organizacja koncertów, festiwali, imprez na terenie Gminy Swarzędz. 
Cykl wydarzeń kultury chrześcijańskiej pt.: "Drogi- Ścieżki- Bezdroża". 

Polski Związek Wędkarski Koło 158 
Swarzędz- Zatorze 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu. Rozwój sportu wędkarskiego wśród młodzieży. 

Towarzystwo Sportowe Strefa 
Sportu 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu- rozwój sekcji tenisa ziemnego. 

Stowarzyszenie MORSY Swarzędz 
Promocja zdrowego stylu życia przez popularyzację 

działalności Stowarzyszenia Morsy Swarzędz. 
Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra 

Dęta w Swarzędzu 
Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego 

dla dzieci i młodzieży poprzez współorganizację obozu kondycyjnego. 

Stowarzyszenie Sportowe Ludowy 
Zespół Sportowy PIAST Kobylnica 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu- zimowe obozy szkoleniowe. Obóz w: obiekty 

sportowe zlokalizowane na terenie miasta i gminy Swarzędz 
oraz udział w zawodach/ turniejach piłkarskich. 

 
 


