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WPR.526.66.2018-1                                 Swarzędz, 9 maja 2018 r. 

 

 

SPRAWOZDANIE 

 

z realizacji uchwały nr XXX/284/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia                               

29 listopada 2016 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 2017. 

 

 

1. Zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności podjęły 42 organizacje, realizując łącznie                

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

 

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

ok. 350 osób (w tym ok. 185 wolontariuszy). 

 

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

publicznych było ok. 23 600 osób. 

 

4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Swarzędz                    

na realizację powyższych zadań publicznych wyniosła 1 940 500 zł (milion dziewięćset 

czterdzieści tysięcy pięćset złotych). 

 

5. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłosił 3 otwarte konkursy ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych. Organizacje złożyły do tych konkursów 70 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 prawie 1 247 500 zł (milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych). 

 

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr WSO.0050.1.9.2017 Burmistrza Miasta i Gminy 

Swarzędz z dnia 18 stycznia 2017 r. 

NAZWA ZADANIA: Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej                        

i sportu. 

Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 

dotacja w zł 

Swarzędzki Klub 
Sportowy "Unia" 

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

seniorów. 

270 000                      

(w tym 8 000       

na wynajem 

obiektów SCSiR) 

Swarzędzki Klub 
Sportowy "Unia" 

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

Młodzieżowych. Szkolenie juniorów, trampkarzy, 
młodzików, orlików i żaków. 

145 000 

Swarzędzki Klub 
Sportowy "Unia" 

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

wszystkich stylów. 
55 000 

Swarzędzki Klub 
Sportowy "Unia" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Organizacja sekcji lekkoatletycznej. 15 000 

Swarzędzki Klub 
Sportowy "Unia" 

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

artystycznej. 
15 000 

Uczniowski Klub 
Sportowy Lider 

Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu- UKS Lider Swarzędz- sekcja piłki 

nożnej. 

177 500             
(w tym 13 000             

na wynajem 

obiektów SCSiR           

i SP w Zalasewie) 
Uczniowski Klub 
Sportowy Lider 

Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu- sekcja piłki ręcznej. 112 500 

Uczniowski Klub 
Sportowy Lider 

Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu- UKS Lider Swarzędz- koszykówka- 

seniorki. 
150 000 

Uczniowski Klub 
Sportowy Lider 

Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu- UKS Lider Swarzędz- koszykówka 

dziewczynek i chłopców. 
 57 500 

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. 

130 000            
(z podziałem: 

 52 000 na 

drużynę 

seniorów- w tym 

6 000 wynajem 

obiektów SCSiR; 

78 000 na 

drużyny dziecięce 

i młodzieżowe) 
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Klub Sportowy Victoria 
Judo 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Trenuj judo, będziesz sprawniejszy. 6 000 

Fundacja Piotra Reissa 
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu- treningi piłkarskie dla dzieci i 
młodzieży z Miasta i Gminy Swarzędz. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Fundacja Piotra Reissa 
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu. Reiss Cup- turniej piłki nożnej. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Klub Jeździecki 
"Podkowa Gruszczyn" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu- jeździecka przygoda. 5 000 

Polski Związek 
Wędkarski Okręg w 

Poznaniu 
reprezentowany przez 

Koło PZW nr 158 
Swarzędz Zatorze 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Sport- rekreacja. 3 000 

Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Zalasewo 

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

nożnej. 

10 000          
(w tym 2 000          

na wynajem 

obiektów SCSiR)                                    

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. 

25 000 

Swarzędzki Klub Karate- 
Do "Fighter" 

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

zajęć rekreacyjno- sportowych                                               
z zakresu karate oraz przeprowadzenie VI 

Mikołajkowego Turnieju Młodych Talentów Karate 
"Piątka Cup". 

15 000                
(w tym 5 000            

na organizację 

turnieju)                                    

Swarzędzki Klub Karate- 
Do "Fighter" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Organizacja XII Swarzędzkich 

Mistrzostw Karate o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz. 

8 000 

Organizacja 
Środowiskowa 

Akademickiego Związku 
Sportowego w Poznaniu 

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

zabawę i sport. 
18 000 

Klub Sportowy Nad 
Cybiną Meblorz 

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

Swarzędz. 

10 000          
(w tym 2 000          

na wynajem 

obiektów SCSiR) 

Wielkopolski Okręgowy 
Związek Żeglarski 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu- Dzień Żagli oraz IV Rekreacyjne 

Regaty Żeglarskie w Swarzędzu.  
5 500 
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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 Klubu Sportów 

Walki Kuzi Sport. 
10 000 

Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie w 
Swarzędzu 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Zawody strzeleckie 2017. 4 000 

Uczniowski Klub 
Sportowy Fala 

Swarzędz 

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

75 000            
(w tym 50 000          

na wynajem 

obiektów SCSiR) 

Stowarzyszenie Kohorta 
Poznań 

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

Knockout Art. 
7 000 

Stowarzyszenie Kohorta 
Poznań 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Droga do mistrzostwa- treningi dla 

dzieci i młodzieży. 
10 000 

Uczniowski Klub 
Sportowy SP 5 Swarek 

Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Akademia małego hokeisty. 22 000 

Klub Karate Dynamic 
Swarzędz 

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

Klubu Karate Dynamic Swarzędz. 
10 000 

Razem Ponad 
Granicami 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Promowanie sportu i zdrowego stylu 

życia. 

20 000        
(w tym 5 000           

na Spartakiadę 

Młodych) 

Badminton Center  
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu. Wsparcie działalności 
profesjonalnego klubu badmintona. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 
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II KONKURS 

 
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr WSO.0050.1.14.2017 Burmistrza Miasta i Gminy 

Swarzędz z dnia 25 stycznia 2017 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" 

Wsparcie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży 

szkolnej- Konkurs dla Uczniów Gimnazjów                

"Złota Żaba" i Konkurs dla Uczniów Szkół 

Podstawowych "Złota Żabka". 

8 000  

 

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 

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. 

27 000 

Nowe Horyzonty 

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania 

patologiom społecznym. Na dobrej drodze                 

ku dorosłości. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

 

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. 

24 500 
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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 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. Św. Marcina 

Biskupa                    

w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania 

patologiom społecznym. Prowadzenie placówki 

(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. 
90 000 

 

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. 
45 000 

 

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 

Fundacja 

"ArtiFakt" 

Wspieranie działań w zakresie wychowania                             

i edukacji dzieci. Od materii do produktu. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Związek 

Harcerstwa 

Rzeczypospolitej- 

Okręg 

Wielkopolski 

Wspieranie działań w zakresie wychowania                             

i edukacji dzieci. Wsparcie działań w zakresie 

profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej. Kursy 

pierwszej pomocy dla młodzieży szkolnej Gminy 

Swarzędz. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Związek 

Harcerstwa 

Rzeczypospolitej- 

Okręg 

Wielkopolski 

Wspieranie działań w zakresie wychowania                             

i edukacji dzieci. Wsparcie działań z zakresu 

turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży. 

Zimowisko Swarzędzkiego Szczepu Harcerskiego 

Dukt ZHR. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 
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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. 

13 000 

Stowarzyszenie 

Kulturalne 

Orkiestra Dęta                 

w Swarzędzu 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez 

prowadzenie orkiestry dętej. 
61 200 

Fundacja 

"ArtiFakt"                             

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego.                   

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

Klub Biegacza 

Wartko 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Znam 

zabytki mojej gminy- kościół pw. Św. Marcina                

w Swarzędzu- feryjne warsztaty zabytkowej 

architektury Miasta i Gminy Swarzędz dla dzieci. 

2 000 

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. 

5 000 

Wielkopolski 

Okręgowy 

Związek Żeglarski 

Organizacja działań popularyzujących kulturę, 

sztukę, tradycję i dziedzictwo narodowe, takich               

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

Wodniacko- marynistyczno- żeglarskie Kino 

"Wodna" (kino plenerowe nad jeziorem 

swarzędzkim). 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Stowarzyszenie   

Na Rzecz Rozwoju 

Zalasewa 

Organizacja działań popularyzujących kulturę, 

sztukę, tradycję i dziedzictwo narodowe, takich              

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

Festyn Rodzinny w Zalasewie i Dożynki                          

w Zalasewie. 

11 000 

Fundacja "Etiuda" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Orkiestra 

smyczkowa. 
2 800 
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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 

Fundacja Ochrony 

Dziedzictwa 

Kultury Wsi                  

i Rolnictwa 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Organizacja pikniku kulturalno- edukacyjnego                

"IX Miodowe Lato w Skansenie". 

12 000 

Fundacja Świat 

Możliwości 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego- 

prawykonanie utworu Ewy Fabiańskiej- Jelińskiej 

dedykowanej Chórowi Żeńskiemu Sonantes. 

12 000               
na organizację 

koncertu                     

w październiku lub 

w listopadzie br. 
 

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

dzieci i młodzieży. 

PRZEDMIOT ZADANIA: Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych. 

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 
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III KONKURS 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr WSO.0050.1.49.2017 Burmistrza Miasta i Gminy 

Swarzędz z dnia 4 maja 2017 r. 

NAZWA ZADANIA: Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego   

dla dzieci i młodzieży. 

Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 

dotacja w zł 
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 

Parafia 
rzymskokatolicka             
pw. św. Mikołaja               

w Wierzenicy 

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

lekcją historii. 
8 000 

Parafia 
rzymskokatolicka               
pw. Matki Bożej 
Wspomożycielki 

Wiernych w Swarzędzu 

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

Czwartki 2017. 
3 100 

Parafia 
rzymskokatolicka               
pw. Matki Bożej 
Wspomożycielki 

Wiernych w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Piłka 2017. 3 500 

Parafia 
rzymskokatolicka             
pw. Matki Bożej 
Wspomożycielki 

Wiernych w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Wisła 2017. 9 000 

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 2017. 
8 000 

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". 

6 000 

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 Gromady Zuchowej "Wesołe Jagódki". 
3 000 

Stowarzyszenie                 
Na Rzecz Dzieci              
i Młodzieży Lider 

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

socjoterapeutyczny w Zaniemyślu. 
5 000 
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Parafia 
rzymskokatolicka              
pw. św. Marcina 

Biskupa w Swarzędzu 

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

dla dzieci uczęszczających do Świetlicy 
Środowiskowo- Profilaktycznej. 

4 000 

Klub Sportów Walki Kuzi 
Sport 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Letni obóz 
przygotowujący kadrę do sezonu startowego. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Stowarzyszenie 
Kulturalne Orkiestra 
Dęta w Swarzędzu 

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

organizacje obozu kondycyjno-wypoczynkowego                
w Rogoźnie. 

6 000 

Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej-           

Okręg Wielkopolski 

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

Swarzędzkiego Szczepu Harcerskiego Dukt ZHR. 
12 400 

 

 
 

 


