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RPR.526.41.2014-1                        Swarzędz, 11 kwietnia 2014 r. 

 
 

SPRAWOZDANIE 

 

z realizacji uchwały nr XXXII/292/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia                             

25 października 2012 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 2013 rok. 

 

1. Zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności podjęło 31 organizacji, realizując łącznie 

46 projektów na podstawie zawartych umów na wspieranie realizacji zadań publicznych.  

 

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

ok. 225 osób (w tym ok. 115 wolontariuszy). 

 

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

publicznych było ok. 17 630 osób. 

 

4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Swarzędz                   

na realizację powyższych zadań publicznych wyniosła 1 306 600 zł (jeden milion trzysta 

sześć tysięcy sześćset złotych).  

 

5. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłosił 4 otwarte konkursy ofert                                 

na wsparcie realizacji zadań publicznych. Organizacje złożyły do tych konkursów 55 ofert,                

z których 9 rozpatrzono negatywnie. 

 

6. Wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje oraz wkładu 

osobowego w formie wolontariatu na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców              

to 1 104 739,27 zł. 

 

7. Zestawienie ofert złożonych przez organizacje w otwartych konkursach: 
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I ZADANIE: Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 

dotacja 

Stowarzyszenie 

Sportowe Ludowy 

Zespół Sportowy 

PIAST Kobylnica  

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu- prowadzenie sportowej 
sekcji piłki nożnej oraz promocja zdrowego stylu 

życia wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych               
na terenach wiejskich gminy Swarzędz. 

106 000,            
w tym: 

52 000- seniorzy, 

54 000- dzieci           

i młodzież 

Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej 

Zalasewo 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu ze szczególnym 

uwzględnieniem piłki nożnej.  

7 500 

Uczniowski Klub 

Sportowy FALA 

SWARZĘDZ 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie treningów 

pływackich. 

64 000 

Uczniowski Klub 

Sportowy LIDER 

Swarzędz 

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

piłki nożnej. 

125 500,             
w tym: 

7 500- seniorzy, 

118 000- dzieci             

i młodzież 

Uczniowski Klub 

Sportowy LIDER 

Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie drużyn 

piłki ręcznej. 

64 000,                 
w tym: 

47 000- seniorzy, 

17 000- juniorzy  

Uczniowski Klub 

Sportowy LIDER 

Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie zespołu 

koszykarek UKS Lider- II Liga. 

90 000 

Uczniowski Klub 

Sportowy LIDER 

Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Wsparcie sekcji 

koszykówki UKS Lider Swarzędz.  

35 000 

Swarzędzki Klub 

Sportowy "UNIA"  

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

zapasów wszystkich stylów. 

32 000 

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, orlików                   
i żaków. 

320 000,         
w tym:                  

192 000- 

seniorzy,                

128 000- dzieci           

i młodzież 

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 VIII Swarzędzkich 
Mistrzostw Karate o Puchar Burmistrza Miasta               

i Gminy Swarzędz.  

12 000 
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Kurkowe Bractwo 

Strzeleckie                            

w Swarzędzu 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Organizacja zawodów              
i imprez sportowych. 

2 500 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Dzieci 

Specjalnej Troski             

im. Leszka Grajka  

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. XII Powiatowe 
Igrzyska Sprawnych Inaczej z Plenerem 

Malarskim. 

DOTACJI NIE 
PRZYZNANO  

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 

Polski Związek 

Wędkarski Okręg               

w Poznaniu, 

Wędkarski Klub 

Sportowy MILO 

MatchPRO Swarzędz 

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

w zawodach wędkarskich.  
5 000 

Stowarzyszenie 

Kohorta Poznań 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Stworzenie sekcji Sztuk 
Walki w Swarzędzu i organizacja zawodów 

sportowych. 

5 000 

Uczniowski Klub 

Sportowy "Strefa 

Sportu Tenis                       

& Fitness" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Sekcja tenisa dla dzieci 

i młodzieży. 

4 000 

II ZADANIE:  Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży: 

Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 

dotacja 

 

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 (XIII edycja) i dla 
uczniów gimnazjów "Złota Żaba" (XX edycja). 
Drugi etap i zakończenie Konkursów 2012/13.  

6 000 
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III ZADANIE: Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym: 

Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 

dotacja 

Stowarzyszenie 

Abstynentów 

"ŻAGIEL"  

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania 
patologiom społecznym. Prowadzenie terapii, 

poradnictwa oraz działań na rzecz osób 

uzależnionych oraz działań z zakresu profilaktyki 
uzależnień, bezpieczeństwa i zdrowego trybu 

życia. 

 

20 000 

 

Stowarzyszenie                  

Na Rzecz Dzieci                     

i Młodzieży z Rodzin 

Dysfunkcyjnych Lider 

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania 

patologiom społecznym. "Podróż dookoła 
emocji". 

4 300 

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 

 

Diecezjalny Instytut 

Akcji Katolickie j 

Archidiecezji 

Poznańskiej- 

Parafialny Oddział 

Akcji Katolickie j 

Parafii Św. Marcina  

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania 
patologiom społecznym. Prowadzenie świetlicy 

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

dysfunkcyjnych. 

 

40 000 

 

IV ZADANIE: Wsparcie działań w zakresie profilak tyki i rehabilitacji zdrowotnej: 

Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 

dotacja 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Dzieci 

Specjalnej Troski             

im. Leszka Grajka  

Wsparcie działań w zakresie profilaktyki                        
i rehabilitacji zdrowotnej. Rehabilitacja oraz 

kompleksowa opieka na dziećmi i osobami 
niepełnosprawnymi w celu przystosowania                     

ich do życia oraz wsparcie rodziny z osobą 
niepełnosprawną.  

 

80 000 

 

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 
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V ZADANIE: Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci: 

Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 

dotacja 

Parafia 

Rzymskokatolicka              

pw. Św. Mikołaja                  

w Wierzenicy 

Wspieranie działań z zakresu wychowania                     
i edukacji dzieci. Wiejski inkubator szansą                   

na rozwój. 

45 000 

Fundacja na rzecz 

wspomagania 

rehabilitacji i szerzenia 

wiedzy kynologicznej 

"Mały Piesek Zuzi"  

Wspieranie działań w zakresie wychowania                    
i edukacji dzieci- Bezpieczny Pies Przyjaciel.  

DOTACJI NIE 

PRZYZNANO  

VI ZADANIE: Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony 
dziedzictwa narodowego: 

Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 

dotacja 

Stowarzyszenie 

Śpiewacze "AKORD" 

Przy Cechu Stolarzy 

Swarzędzkich 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Organizacja działań popularyzujących kulturę, 
sztukę, tradycję i dziedzictwo narodowe, takich 

jak m.in.: warsztaty, plenery, konkursy, wystawy.  

8 000 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Efektywnych 

Metod Umuzykalniania  

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Program umuzykalniania z Flecikiem Polskim dla 

województwa wielkopolskiego z udziałem 

Swarzędzkiej Orkiestry Flażoletowej.  

4 250 

Stowarzyszenie 

Kulturalne Orkiestra 

Dęta w Swarzędzu 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego 
poprzez prowadzenie orkiestry dętej.  

47 000 

Fundacja 

"ARTiFAKT"  

Wspieranie działań z zakresu upowszechniania 

kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. 
"Do Teatru przez dziurkę od klucza".  

4 250 

Stowarzyszenie 

Śpiewacze "AKORD" 

Przy Cechu Stolarzy 

Swarzędzkich  

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

Organizacja koncertów, festiwali, imprez                    
na terenie Gminy Swarzędz.  

 

13 000 

 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Dzieci 

Specjalnej Troski                 

im. Leszka Grajka  

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. 
IX Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej Osób 

Niepełnosprawnych- "Anielskie Śpiewogranie 
2013".  

 

3 000 
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Stowarzyszenie 

Przyjaciół Dzieci 

Specjalnej Troski                   

im. Leszka Grajka  

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

Organizacja koncertów, festiwali, imprez                    

na terenie Gminy Swarzędz. Bawimy                         
się z mikołajami.  

 

1 500 

 

Fundacja Ochrony 

Dziedzictwa Kultury 

Wsi i Rolnictwa- 

Skansen i Muzeum 

Pszczelarstwa                      

im. Ryszarda 

Kosteckiego                          

w Swarzędzu  

 

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

Organizacja pikniku kulturalno- edukacyjnego               
"V Miodowe Lato w Skansenie". 

 

 

10 000 

 

VII ZADANIE: Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawst wa dzieci                  
i młodzieży:  

Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 

dotacja 

Oddział PTTK 

"MEBLARZ"  

w Swarzędzu  

Wspomaganie działań z zakresu turystyki                         
i krajoznawstwa dzieci i młodzieży. Organizacja 

imprez turystycznych.  

4 000 

Oddział PTTK Poznań 

Nowe Miasto                        

w Poznaniu                       

im. Franciszka 

Jaśkowiaka  

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

turystyczno- krajoznawczych. 
4 000 

VIII ZADANIE: Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego 

dla dzieci i młodzieży: 

Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 

dotacja 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Dzieci 

Specjalnej Troski  

im. Leszka Grajka  

Wsparcie działań w zakresie organizacji 

wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. 
Wyjazd profilaktyczno- zdrowotny  

z wypoczynkiem nad morzem dla dzieci i osób 
niepełnosprawnych z opiekunem.  

8 000 

Parafia 

Rzymskokatolicka               

pw. Św. Mikołaja  

w Wierzenicy  

Wsparcie działań w zakresie organizacji 

wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. 
Organizacja kolonii w formie wycieczki 

turystyczno- wypoczynkowej do Władysławowa 

pt. Poszukiwacze morskich skarbów.  

8 000 

Stowarzyszenie 

Kulturalne Orkiestra 

Dęta w Swarzędzu  

Wsparcie działań w zakresie organizacji 

wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży 
poprzez współorganizację obozu kondycyjnego.  

3 000 
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Klub Sportowy 

Victoria Judo  

Wsparcie działań w zakresie organizacji 

wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. 
Wypoczynek poprzez sport w Mrzeżynie.  

DOTACJI NIE 

PRZYZNANO 

ZHP- Chorągiew 

Wielkopolska, Hufiec 

Poznań- Rejon ZHP, 

Ośrodek ZHP 

Kobylnica  

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

Harcerska Akcja Letnia 2013.  

8 000 

Fundacja Rozwoju 

Edukacji i Sportu  

Wsparcie działań w zakresie organizacji 
wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. 
Organizacja zajęć sportowych w ramach letniego 

wypoczynku dla młodzieży w wieku 7- 17 lat               
w ramach Campu Fundacji Realu Madryt                    

w Gniewinie.  

DOTACJI NIE 

PRZYZNANO  

Ludowy Zespół 

Sportowy PIAST 

Kobylnica  

Wsparcie działań w zakresie organizacji 
wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży- 

organizacja jesiennego obozu sportowego.  

DOTACJI NIE 

PRZYZNANO 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Wielkopolski Oddział 

Regionalny, Oddział 

Miejski w Swarzędzu  

Wsparcie działań w zakresie organizacji 

wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. 
Organizacja kolonii wypoczynkowych "Słoneczny 

Brzeg" w Kołobrzegu.  

4 000 

Diecezjalny Instytut 

Akcji Katolickie j 

Archidiecezji 

Poznańskiej- 

Parafialny Oddział 

Akcji Katolickie j 

Parafii                                

pw. Św. Marcina  

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

Kolonia letnia dla dzieci uczęszczających  
do Świetlicy Środowiskowo- Profilaktycznej.  

5 000 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Dzieci i 

Młodzieży Lider  

Wsparcie działań w zakresie organizacji 

wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. 
Obóz profilaktyczno- integracyjny  

pt. "Cudze chwalicie, swego nie znacie- 

najpiękniejsze zakątki Wielkopolski".  

5 000 

Związek Harcerstwa 

Rzeczypospolite j- 

Okręg Wielkopolski, 

Swarzędzki Szczep 

Harcerski "Dukt"  

Wsparcie działań w zakresie organizacji 

wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży 
"Obóz harcerski Łysinin 2013".  

8 000 

Stowarzyszenie 

sportowe "Akademia 

Tenisa Point"  

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

Półkolonie oraz Kolonie tenisowo- sportowe lato 
2013.  

DOTACJI NIE 

PRZYZNANO 
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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" "Jura 2013".  

5 000 

Fundacja 

"ARTiFAKT"  

Wsparcie działań w zakresie organizacji 

wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży 
"Wakacyjna kuźnia talentów".  

3 800 

ZHP- Chorągiew 

Wielkopolska, Hufiec 

Poznań- Nowe Miasto 

ZHP, Szczep 

"Uroczysko"  

Wsparcie działań w zakresie organizacji 
wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. 
Obóz Szczepu "Uroczysko"- Hufiec Poznań Nowe 

Miasto "Żeglarze- wędrowcy dawnych mórz".  

5 000 

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 Dębki 2013.  

8 000 

Parafia 

Rzymskokatolicka              

pw. Matki Bożej 

Wspomożycielki 

Wiernych  

w Swarzędzu  

Wsparcie działań w zakresie organizacji 

wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. 
"Franciszkańskie Czwartki 2013".  

2 000 

IX ZADANIE: Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym 

- skierowane do dzieci i młodzieży.  

Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 

dotacja 

Klub Sportowy 

Victoria Judo  

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania 
patologiom społecznym- skierowane do dzieci                 

i młodzieży. Zajęcia z judo najlepszą metodą 
przeciwdziałania uzależnieniom.  

DOTACJI NIE 

PRZYZNANO  

Stowarzyszenie                  

Na Rzecz Dzieci                       

i Młodzieży Lider  

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania 
patologiom społecznym- skierowane do dzieci                

i młodzieży. Organizacja weekendów 

socjoterapeutycznych dla młodzieży z terenu 
Miasta i Gminy Swarzędz.  

DOTACJI NIE 

PRZYZNANO  

Sucholeskie 

Stowarzyszenie 

Sportowe „FIGHTER”  

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania 
patologiom społecznym- skierowane do dzieci                 
i młodzieży. Zgrupowanie pn. "Nie jesteś sam". 

DOTACJI NIE 
PRZYZNANO  

 


