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WPR.526.3.2017-1                      Swarzędz, 12 kwietnia 2017 r. 

 

 

SPRAWOZDANIE 

 

z realizacji uchwały nr XV/145/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia                               

27 października 2015 r. w sprawie: rocznego Programu współpracy Gminy Swarzędz               

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016. 

 

 

1. Zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności podjęło 39 organizacji, realizując łącznie                

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

 

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

ok. 500 osób (w tym ok. 270 wolontariuszy). 

 

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

publicznych było ok. 24 450 osób. 

 

4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Swarzędz                    

na realizację powyższych zadań publicznych wyniosła 1 803 700 zł (milion osiemset trzy 

tysiące siedemset złotych). 

 

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

realizacji zadań publicznych. Organizacje złożyły do tych konkursów 89 ofert, z których               

31 rozpatrzono negatywnie. 

 

6. Wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje oraz wkładu 

osobowego w formie wolontariatu na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców               

to prawie 1 239 000 zł (milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych). 

 

7. Zestawienie ofert złożonych przez organizacje w otwartych konkursach: 
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I KONKURS  

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr WSO.0050.1.7.2016 Burmistrza Miasta i Gminy 

Swarzędz z dnia 7 stycznia 2016 r. 

NAZWA ZADANIA: Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej                        

i sportu. 

 

Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 

dotacja w zł 

Fundacja Piotra Reissa 
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Klub Sportowy Akademia Reissa- 
treningi piłkarskie dzieci i młodzieży w Swarzędzu. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Klub Sportowy Nad 
Cybiną Meblorz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Rozwój piłki nożnej w Gminie 

Swarzędz. 
7 500 

Uczniowski Klub 
Sportowy SP 5 Swarek 

Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Akademia małego hokeisty. 18 000 

Klub Jeździecki 
"Podkowa Gruszczyn" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Jeździectwo profilaktyką i jedną                       

z metod leczenia wad postawy wśród dzieci. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Klub Jeździecki 
"Podkowa Gruszczyn" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Galopem na Olimpiadę. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Klub Sportowy Victoria 
Judo 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Judo- najlepszą forma spędzania 

wolnego czasu. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Wielkopolski Okręgowy 
Związek Żeglarski 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Trzecie Regaty Rekreacyjne w klasie 

Omega Turystyczna oraz Dzień Żagli.  
5 500 

Uczniowski Klub 
Sportowy Fala 

Swarzędz 

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

70 000              

(w tym:                 

60 000 na wynajem 

obiektów 

Swarzędzkiego 

Centrum Sportu               

i Rekreacji) 

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. 

125 000              
(w tym:                 

52 000 na drużynę 

seniorów, 

73 000 na drużyny 

dziecięce                         

i młodzieżowe)  

Uczniowski Klub 
Sportowy Lider 

Swarzędz 

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

młodzieżowej UKS Lider Swarzędz. 
50 000 

Uczniowski Klub 
Sportowy Lider 

Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Seniorski zespół koszykarek UKS 

Lider Swarzędz. 
145 000 
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Uczniowski Klub 
Sportowy Lider 

Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki ręcznej. 105 000 

Uczniowski Klub 
Sportowy Lider 

Swarzędz 

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

172 500              
(w tym:                 

27 500 na wynajem 

boiska przy                  

SP w Zalasewie) 

Swarzędzki Klub 
Sportowy "Unia" 

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

wszystkich drużyn. Organizacja Turniejów 
Młodzieżowych. 

140 000 

Swarzędzki Klub 
Sportowy "Unia" 

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

seniorów. 
290 000 

Swarzędzki Klub 
Sportowy "Unia" 

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

wszystkich stylów. 
45 000 

Organizacja 
Środowiskowa 

Akademickiego Związku 
Sportowego w Poznaniu 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu- taekwondo olimpijskie- rozwój przez 

zabawę i sport. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Polski Związek 
Wędkarski Okręg            

w Poznaniu 
reprezentowany przez 

Wędkarski Klub 
Sportowy Milo MatchPro 

Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Wędkarstwo, udział w zawodach 

wędkarskich. 
9 000 

Klub Sportów Walki Kuzi 
Sport 

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

sportowych Stowarzyszenia Sztuk Walki Kuzi Sport.  

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Fundacja Damiana 
Jackowiaka Born                

To Dance 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Organizacja Wielkopolskiego 

Turnieju Tańca Freestyle "The Best Showcase" . 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Uczniowski Klub 
Sportowy Kopla 

Paczkowo 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu- organizacja treningów, innych 

przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla 
dzieci i młodzieży zamieszkałych na obszarach 

wiejskich w Gminie Swarzędz w różnych dyscyplinach 
sportu ze szczególnym uwzględnieniem unihokeja. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Klub Karate Dynamic 
Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu; na bieżącą działalność szkoleniową 

Klubu Karate Dynamic Swarzędz. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Zalasewo 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu na terenie Gminy Swarzędz                    
ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej. 

7 500 
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Uczniowski Klub 
Sportowy Strefa Sportu 

Tenis & Fitness 

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

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju 

Zalasewa  

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Organizacja: 1.zajęć sportowych             

w Zalasewie podczas ferii 2016, 2.sportowych 
półkolonii w czasie wakacji 2016, 3.treningów 

sportowych dla dzieci z Zalasewa. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie w 
Swarzędzu 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Zawody strzeleckie 2016. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Klub Jeździecki "Atrium 
Swarzędz" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Jeździectwo to moje hobby i mój 

sposób na aktywność fizyczną 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Stowarzyszenie Kohorta 
Poznań 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Młodzieżowa Euroliga Sportów 

Walki- Knockout Art League. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Stowarzyszenie Kohorta 
Poznań 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Droga do mistrzostwa. 10 000 

Swarzędzki Klub Karate- 
Do "Fighter" 

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

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

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

II KONKURS  
 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr WSO.0050.1.10.2016 Burmistrza Miasta i Gminy 

Swarzędz z dnia 15 stycznia 2016 r. 

 

1. NAZWA ZADANIA: Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej. 

PRZEDMIOT ZADANIA: Organizacja konkursów i festiwali popularyzujących edukację            
i naukę- działania na rzecz uzdolnionej młodzieży. 

Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 

dotacja w zł 

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" (XVI edycja) i dla 

uczniów gimnazjów "Złota Żaba" (XXIII edycja). 

Drugi etap i zakończenie Konkursów 2015/16. 

8 000 
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2. NAZWA ZADANIA: Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom 

społecznym. 

1) PRZEDMIOT ZADANIA: Prowadzenie terapii, poradnictwa oraz działań na rzecz osób 

uzależnionych oraz działań z zakresu profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa i zdrowego 

trybu życia. 

Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 

dotacja w zł 

Edukacja Dla 

Bezpieczeństwa 

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania 

patologiom społecznym. Akademia Bezpiecznej 

Kobiety. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Stowarzyszenie 

Abstynentów 

"Żagiel" 

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania 

patologiom społecznym. Prowadzenie terapii, 

poradnictwa i działań na rzecz osób uzależnionych 

oraz działań z zakresu profilaktyki uzależnień, 

bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia. 

25 000 

 

2) PRZEDMIOT ZADANIA: Prowadzenie poradnictwa, aktywizacji i innych form pomocy 

dla osób zagrożonych patologią, wykluczeniem społecznym, chorobą i ubóstwem. 

Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 

dotacja w zł 

Polski Komitet 

Pomocy 

Społecznej, 

reprezentowany 

przez Zarząd 

Okręgowy               

w Poznaniu 

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania 

patologiom społecznym. Prowadzenie poradnictwa, 

aktywizacji i innych form pomocy dla osób 

zagrożonych patologią, wykluczeniem społecznym, 

chorobą i ubóstwem. 

18 600 

 

3) PRZEDMIOT ZADANIA: Prowadzenie placówki profilaktyczno- środowiskowej wsparcia 

dziennego dla dzieci z rodzin narażonych na patologie społeczną i rodzin dysfunkcyjnych. 

Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 

dotacja w zł 

Diecezjalny 

Instytut Akcji 

Katolickiej 

Archidiecezji 

Poznańskiej 

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania 

patologiom społecznym. Prowadzenie świetlicy 

profilaktyczno- środowiskowej dla dzieci z rodzin 

narażonych na patologię społeczną i rodzin 

dysfunkcyjnych. 

65 000 

 

3. NAZWA ZADANIA: Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji 

zdrowotnej. 

1) PRZEDMIOT ZADANIA: Rehabilitacja oraz kompleksowa opieka nad dziećmi i osobami 

niepełnosprawnymi w celu przystosowania ich do życia oraz wsparcie rodziny z osobą 

niepełnosprawną. 

Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 

dotacja w zł 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Dzieci 

Specjalnej Troski 

im. Leszka Grajka 

Wsparcie działań w zakresie profilaktyki                             

i rehabilitacji zdrowotnej. Rehabilitacja i terapia 

dzieci i osób z niepełnosprawnościami. 
80 000 

 



 - 6 - 

2) PRZEDMIOT ZADANIA: Wczesna interwencja i stymulacja rozwojowa dzieci 

niepełnosprawnych. 

Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 

dotacja w zł 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Dzieci 

Specjalnej Troski 

im. Leszka Grajka 

Wsparcie działań w zakresie profilaktyki                                                           

i rehabilitacji zdrowotnej. Wczesna interwencja 

drogą do integracji społecznej. 
30 000 

 

4. NAZWA ZADANIA: Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci. 

PRZEDMIOT ZADANIA: Organizacja zajęć pozalekcyjnych i innych form pracy 

edukacyjno- wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w środowisku wiejskim. 

Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 

dotacja w zł 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. Św. Mikołaja 

w Wierzenicy 

Wspieranie działań w zakresie wychowania                             

i edukacji dzieci. Wiejski inkubator szansą na rozwój. 
55 000 

 

5. NAZWA ZADANIA: Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki                          

i ochrony dziedzictwa narodowego. 

1) PRZEDMIOT ZADANIA: Organizacja działań popularyzujących kulturę, sztukę, tradycję       

i dziedzictwo narodowe, takich jak m. in.: warsztaty, plenery, konkursy, wystawy. 

Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 

dotacja w zł 

Stowarzyszenie 

Chór Męski 

"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. 

12 000 

Stowarzyszenie 

Kulturalne 

Orkiestra Dęta                         

w Swarzędzu 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez 

prowadzenie orkiestry dętej. 
60 200 

Fundacja 

"ArtiFakt"                             

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Cykl 

działań twórczych- "Szukając talentów...". 
10 000 

Kurkowe Bractwo 

Strzeleckie                    

w Swarzędzu 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Obchody 

15- lecia KBS w Swarzędzu. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Stowarzyszenie 

Nasz Czas 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego- 

"Mistrzowie i Czeladnicy". 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Stowarzyszenie 

"Kolorowa Jesień" 

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. 

Organizacja przedsięwzięcia: "Ocalić od 

zapomnienia, czyli tańce narodowe dawnej Polski". 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 
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Towarzystwo 

Miłośników Ziemi 

Swarzędzkiej 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego- 

organizacja spotkań mających na celu popularyzację 

historii miasta i regionu. 

3 000 

Fundacja "Etiuda" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Orkiestra 

smyczkowa. 
2 800 

Fundacja "Etiuda" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Muzyka 

jest zawsze młoda. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Fundacja "Etiuda" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Bajka                    

o demokracji 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

 

2) PRZEDMIOT ZADANIA: Organizacja koncertów, festiwali, imprez na terenie Gminy 

Swarzędz. 

Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 

dotacja w zł 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Dzieci 

Specjalnej Troski 

im. Leszka Grajka 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Przegląd 

piosenki religijnej Osób Niepełnosprawnych- 

Anielskie Śpiewogranie. 

4 500 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Dzieci 

Specjalnej Troski 

im. Leszka Grajka 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Bawimy 

się z Mikołajami. 
4 500 

Stowarzyszenie 

Społeczności 

Romskiej                         

z siedzibą                      

w Swarzędzu 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Koncert 

zespołów Romskich. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Fundacja Ochrony 

Dziedzictwa 

Kultury Wsi                     

i Rolnictwa 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Organizacja pikniku kulturalno- edukacyjnego                  

"VIII Miodowe Lato w Skansenie". 

12 000 

Stowarzyszenie 

Kulturalne 

Orkiestra Dęta              

w Swarzędzu 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez 

wsparcie organizacji koncertu jubileuszowego. 
18 000 

Stowarzyszenie   

Na Rzecz Rozwoju 

Zalasewa 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Festyn 

Rodzinny w Zalasewie i Dożynki w Zalasewie. 
11 000 

 

 

6. NAZWA ZADANIA: Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa 

dzieci i młodzieży. 

PRZEDMIOT ZADANIA: Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych. 
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Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 

dotacja w zł 

Oddział 

Środowiskowy 

Polskiego 

Towarzystwa 

Turystyczno- 

Krajoznawczego 

Poznań- Nowe 

Miasto w Poznaniu 

im. Franciszka 

Jaśkowiaka 

Wspomaganie działań z zakresu turystyki                             

i krajoznawstwa dzieci i młodzieży- cykl imprez 

turystyczno- krajoznawczych. 
4 000 

Oddział PTTK 

"Meblarz"                      

w Swarzędzu 

Wspomaganie działań z zakresu turystyki                             

i krajoznawstwa dzieci i młodzieży. Organizacja 

imprez turystycznych. 
4 000 

III KONKURS  

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr WSO.0050.1.24.2016 Burmistrza Miasta i Gminy 

Swarzędz z dnia 26 lutego 2016 r. 

NAZWA ZADANIA: Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej                        

i sportu. 

 

Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 

dotacja w zł 

Uczniowski Klub 

Sportowy Kopla 

Paczkowo 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu- organizacja treningów, 

innych przygotowań i udziałów w zawodach 

sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych 

w Mieście i Gminie Swarzędz w różnych 

dyscyplinach sportu ze szczególnym 

uwzględnieniem unihokeja. 

20 000 

Klub Sportowy 

Victoria Judo 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Judo- najlepszą forma 

spędzania wolnego czasu. 
6 000 

Kurkowe Bractwo 

Strzeleckie                            

w Swarzędzu 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Zawody strzeleckie 

2016. 
3 500 

"Muzyczny 

Gruszczyn" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. II Gruszczyński Bieg 

Niepodległości. 
2 000 

Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej 

Zalasewo 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu- gwiazdkowy 

charytatywny turniej halowy. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej 

Zalasewo 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu letni obóz szkoleniowy. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 
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Swarzędzki Klub 

Karate- Do "Fighter" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Przeprowadzenie 

Mikołajkowego Turnieju Młodych talentów 

"Piątka Cup" w Karate Shotokan o Puchar 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu. 

5 000 

Swarzędzki Klub 

Karate- Do "Fighter" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji 

sportowych oraz zajęć rekreacyjno- sportowych                                               

z zakresu karate, organizacja XI Swarzędzkich 

Mistrzostw Karate o Puchar Burmistrza Miasta                

i Gminy Swarzędz. 

17 000 

Klub Jeździecki 

"Podkowa Gruszczyn" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Sekcja jeździecka                  

w drodze po złoto. 
 2 000 

Stowarzyszenie 

Kohorta Poznań 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Młodzieżowa Euroliga 

Sportów Walki- Knockout Art League. 
6 100 

Klub Sportów Walki 

Kuzi Sport 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Wsparcie działalności 

sekcji sportowych Stowarzyszenia Sztuk Walki 

Kuzi Sport. 

3 400 

Uczniowski Klub 

Sportowy Lider 

Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Obchody jubileuszu 

Klubu UKS Lider Swarzędz. 
6 000 

Organizacja 

Środowiskowa 

Akademickiego 

Związku Sportowego 

w Poznaniu 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu- taekwondo olimpijskie- 

rozwój przez zabawę i sport. 
14 000 

Swarzędzki Klub 

Sportowy "Unia" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Organizacja 95-lecia 

Klubu SKS "Unia". 
15 000 

Fundacja "Miasto 

Demeter" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Bezpieczne wakacje- 

animacja nad brzegiem jeziora. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Ludowy Zespół 

Sportowy Piast 

Kobylnica 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu- organizacja turnieju 

piłkarskiego: "Małe EURO/ Swarzędz 2016". 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Ludowy Zespół 

Sportowy Piast 

Kobylnica 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu- udział w 

międzynarodowym turnieju piłkarskim w Berlinie 

(Niemcy)". 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 
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IV KONKURS  

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr WSO.0050.1.52.2016 Burmistrza Miasta i Gminy 

Swarzędz z dnia 9 maja 2016 r. 

NAZWA ZADANIA: Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego    

dla dzieci i młodzieży. 

 

Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 

dotacja w zł 
Parafia 

rzymskokatolicka         
pw.św. Mikołaja                      
w Wierzenicy 

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

podróże w otoczeniu Kazimierskiego Parku 
Krajobrazowego. 

7 700 

Klub Sportów Walki Kuzi 
Sport 

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

sportowy w Jastrowiu 2016 r. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI  

Fundacja Piotra Reissa 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. SportujMy.pl- obóz 
dla najzdolniejszych zawodników Akademii Piłkarskiej 

Reissa. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 
Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew 
Wielkopolska, Hufiec 
Poznań- Rejon ZHP, 

reprezentowany przez 
Komendę Ośrodka ZHP 

Kobylnica 

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

Letnia 2016. 
7 700 

Stowarzyszenie 
Kulturalne Orkiestra 
Dęta w Swarzędzu 

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

wypoczynkowo- kondycyjny. 
5 600 

Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej- Okręg 

Wielkopolski 

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

9 Swarzędzkiej Drużyny Harcerzy 2016. 
11 500 

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. 

12 000 

Diecezjalny Instytut 
Akcji Katolickiej 

Archidiecezji 
Poznańskiej 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Kolonia letnia dla 
dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowo- 

Profilaktycznej. 

4 500 

Parafia 
rzymskokatolicka               
pw. Matki Bożej 
Wspomożycielki 

Wiernych w Swarzędzu 

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

Czwartki 2016. 
 3 100 

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 Ostrowiec koło Wałcza 2016. 

6 000 
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Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Wielkopolski 
Oddział Regionalny, 

reprezentowany przez 
TPD Oddział Miejski                    

w Swarzędzu 

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

wypoczynkowych "Słona plaża" w Kołobrzegu. 
4 000 

Ludowy Zespół 
Sportowy Piast 

Kobylnica 

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

na wakacje letnie. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Stowarzyszenie                  
Na Rzecz Dzieci                        
i Młodzieży Lider 

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

profilaktyczno- terapeutyczny. 
6 300 

Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew 
Wielkopolska, Hufiec 
Poznań- Rejon ZHP, 

reprezentowany przez 
28 Swarzędzką Drużynę 
Harcerską HKT Azymut 

"Wigry" 

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

Letnia 2016 28 Swarzędzkiej Drużyny Harcerskiej HKT 
"Azymut" "Wigry". 

3 900 

Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew 

Wielkopolska, 
reprezentowany przez 
Hufiec Poznań- Nowe 

Miasto ZHP 

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

9 Swarzędzkiej Środowiskowej Drużyny Harcerskiej 
"Dąbrowa" oraz 9 Swarzędzkiej Gromady Zuchowej 

"Wesołe Jagódki". 

7 700 

"Muzyczny Gruszczyn" 
Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 

wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Zielono mi- 
ekopółkolonie lato 2016. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

 

 


