RPR.526-0012/001/2012

Swarzędz, 23.04.2012 r.

SPRAWOZDANIE

z realizacji uchwały LXV/413/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia
26 października 2010 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Swarzędz
z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.

1. Zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności podjęło 31 organizacji pozarządowych,
realizujących łącznie 49 projektów na podstawie zawartych umów na wspieranie realizacji
zadań publicznych.

2. Na podstawie sprawozdań z realizacji zadań publicznych w zadania było zaangażowanych
ok. 160 osób (w tym ok. 55 wolontariuszy).

3. Na podstawie sprawozdań z realizacji zadań publicznych adresatami różnych działań
publicznych było ok. 25 700 osób.

4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Swarzędz na realizację
zadań publicznych wyniosła 1 298 000 zł; z powodu rezygnacji Stowarzyszenia Morsy
Swarzędz z otrzymanej dotacji (1 150 zł) suma przekazanych środków z budżetu Gminy
Swarzędz wyniosła 1 296 850 zł.

5. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłosił 5 otwartych konkursów ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych. Organizacje złożyły do tych konkursów 57 ofert, z których
7 rozpatrzono negatywnie.

6. Wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe na
realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców to 780 831,45 zł.

7. Zestawienie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe do otwartych konkursówzałącznik nr 1.
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Załącznik nr 1 do sprawozdania z realizacji uchwały LXV/413/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia
26 października 2010 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami
pozarządowymi na rok 2011.

I. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, promocja, zdrowia oraz
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
zagrożonym wykluczeniem społecznym.
1. Prowadzenie terapii, poradnictwa oraz działań na rzecz osób uzależnionych oraz działań
z zakresu profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia.
Nazwa oferenta

Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina
Swarzędz

Stowarzyszenie „Nowa Wspólna Droga”

Stowarzyszenie Abstynentów ŻAGIEL

Swarzędzkie Stow. Użyteczności
Publicznej i Integracji Społecznej Klub
Abstynenta „KOTWICA”

Nazwa zadania
Kampania edukacyjna na rzecz
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
w gminie Swarzędz – cykl zajęć, dot.
przestrzegania bezpieczeństwa
i przeciwdziałania patologiom
społecznym
Program profilaktyki i terapii
uzależnień od dopalaczy, środków
psychoaktywnych, Internetu, gier
komputerowych, alkoholu.
Prowadzenie terapii i poradnictwa dla
osób uzależnionych oraz zajęć
integracyjnych promujących życie bez
nałogów i bez przemocy
Prowadzenie terapii i poradnictwa dla
osób uzależnionych oraz zajęć
integracyjnych, promujących życie bez
nałogów i bez przemocy

Kwota przyznanej dotacji

2.000,-

8.000,-

15.000,-

15.000,-

2. Prowadzenie poradnictwa, aktywizacji i innych form pomocy dla osób zagrożonych
patologią, wykluczeniem społecznym, chorobą i ubóstwem.
Nazwa oferenta

Parafia pw. św. Marcina w Swarzędzu

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Stowarzyszenie „Nowa Wspólna Droga”

Nazwa zadania
Działania zmierzające do aktywizacji
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym – ludzi chorych i
starszych oraz inne formy pomocy dla
osób zagrożonych ubóstwem
Prowadzenie poradnictwa, aktywizacji
i innych form pomocy dla osób
zagrożonych patologią, wykluczeniem
społecznym, chorobą lub ubóstwem
Prowadzenie zajęć warsztatowoterapeutycznych dla osób
potrzebujących rehabilitacji społecznej
oraz oferowanie wsparcia dla ich
opiekunów

Kwota przyznanej dotacji

4.500,-

15.000,-

5.000,-
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3. Prowadzenie placówki profilaktyczno- środowiskowej wsparcia dziennego dla dzieci
z rodzin narażonych na patologię społeczną i rodzin dysfunkcyjnych.
Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej,
oddz. Parafialny przy Parafii
św. Marcina w Swarzędzu

Prowadzenie placówki profilaktycznośrodowiskowej wsparcia dziennego dla
dzieci z rodzin narażonych na
patologię społeczną i rodzin
dysfunkcyjnych

60.000,-

II. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
1. Rehabilitacja oraz kompleksowa opieka nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi w celu
przystosowania ich do życia oraz wsparcie rodziny z osobą niepełnosprawną.
Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski

Organizacja kompleksowej opieki nad
dziećmi i osobami niepełnosprawnymi
w celu przystosowania ich do życia

80.000,-

2. Wczesna interwencja i stymulacja rozwojowa dzieci niepełnosprawnych.
Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski

Wczesna interwencja drogą do
integracji dzieci niepełnosprawnych
z rówieśnikami w normie rozwojowej

30.000,-

Stowarzyszenie „Nowa Wspólna Droga”

Terapia dla dzieci przejawiających
zaburzenia rozwojowe w sferach:
sensorycznej, emocjonalnej,
poznawczej, społecznej

NIE PRZYZNANO
DOTACJI

III. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
1. Organizacja konkursów i festiwali popularyzujących edukację i naukę- działania na rzecz
uzdolnionej młodzieży.
Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

Fundacja Edukacji Społecznej EKOS

Konkurs w dziedzinie języka
polskiego i literatury oraz w dziedzinie
matematyki dla uczniów szkół
podstawowych „Złota Żabka” i dla
uczniów gimnazjów „Złota Żaba”
2010/2011 (XVIII edycja)

8.000,-
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2. Organizacja zajęć pozalekcyjnych i innych form pracy edukacyjno- wychowawczej
z dziećmi i młodzieżą w środowisku wiejskim.
Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

Parafia pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy

Alternatywna forma opieki
wychowawczo-pedagogicznej dla
dzieci przedszkolnych
przygotowujących się do podjęcia
nauki w szkole i dożywianie dzieci
szkolnych.

45.000,-

IV. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.
1. Organizacja działań popularyzujących kulturę, sztukę, tradycję i dziedzictwo narodowe,
takich jak m.in.: warsztaty, plenery, konkursy, wystawy.
Nazwa oferenta

Stowarzyszenie Śpiewacze AKORD

Fundacja ARTiFAKT

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
im. Augusta Cieszkowskiego

Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra
Dęta w Swarzędzu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

Organizacja działań popularyzujących
muzykę poprzez promowanie śpiewu
chóralnego.
„Nie święci garnki lepią” – cykl działań
artystycznych popularyzujących
twórczość ceramiczną mieszkańców
Swarzędza w nawiązaniu do święta
Swarzędza „Józefinek”
Warsztaty ceramiczne połączone
z imprezą plenerową pt. „Wizyta
u Pana Cieszkowskiego”

6.800,-

Upowszechnianie form muzycznych
wykonywanych przez orkiestrą dętą //
Oprawa muzyczna uroczystości
odbywających się na terenie miasta i gminy
Swarzędz. // Nauka gry na instrumentach
dzieci i młodzieży //
Doskonalenie i pogłębianie wiedzy
muzycznej członków Stowarzyszenia. //
Organizowanie i współorganizowanie
imprez dla mieszkańców

47.000,-

8.000,-

1.700,-

2. Organizacja koncertów, festiwali, imprez na terenie gminy Swarzędz.
Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

ZHP Ośrodek Kobylnica

„Mikołajowy zawrót głowy”

1.000,-

ZHP Ośrodek Kobylnica

„A co na to Michu Zdzichu?”

1.000,-

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski im. L. Grajka

„Bawimy się z Mikołajami” – impreza
integracyjna
„VII Diecezjalny Przegląd Piosenki
Religijnej Osób Niepełnosprawnych Anielskie Śpiewogranie 2011 w hołdzie
Janowi Pawłowi II”

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski im. L. Grajka

3.000,-

5.000,-
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Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra
Dęta w Swarzędzu
Parafia pw. Matki Bożej Miłosierdzia
w Swarzędzu
Muzeum Narodowe Rolnictwa
i Przemysłu Rolno- Spożywczego
w Szreniawie
Parafia pw. Matki Bożej Miłosierdzia
w Swarzędzu
Fundacja Ochrony dziedzictwa Kultury
Wsi i Rolnictwa w Szreniawie

Współorganizacja XIII Przeglądu
Orkiestr Dętych im. Rajmunda
Gronowskiego
Cykl wydarzeń kultury chrześcijańskiej
„Drogi-Ścieżki-Bezdroża”

4.550,NIE PRZYZNANO
DOTACJI (w I konkursie)

III Miodowe Lato w Skansenie

NIE PRZYZNANO
DOTACJI (w I konkursie)

Cykl wydarzeń kultury chrześcijańskiej
„Drogi-Ścieżki-Bezdroża”

22.500,- (w II konkursie)

III Miodowe Lato w Skansenie

7.950,- (w II konkursie)

V. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Prowadzenie sekcji sportowych, zajęć rekreacyjno- sportowych, organizacja zawodów
sportowych oraz innych działań z zakresu kultury fizycznej.
Nazwa oferenta
Aeroklub Poznański

Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS"

Klub Sportowy Grand Judo
Kurkowe Bractwo Strzeleckie
w Swarzędzu

Ludowy Zespół Sportowy PIAST
Kobylnica

Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy CANOE Swarzędz
Polski Związek Wędkarski
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Zalasewo
Stowarzyszenie Morsy Swarzędz
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski im. Leszka Grajka
Swarzędzki Klub Sportowy Karate Do„Fighter”

Nazwa zadania
Udział w zgrupowaniach i zawodach
szybowcowych
Prowadzenie zajęć rekreacyjnosportowych dla uczniów swarzędzkich
gimnazjów w bazie lokalowej Fundacji
Edukacji Społecznej EKOS
Zajęcia rekreacyjno- sportowe
zawodników sekcji judo w Swarzędzu
Dzień Bracki w ramach Dni
Swarzędza, Festyn Straży Pożarnej,
Dzień Bracki w ramach Pożegnania
Lata oraz Dożynki Gminne
Prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz
promocja zdrowego stylu życia wśród
dzieci i młodzieży zamieszkałych na
terenach wiejskich gminy Swarzędz
Organizacja zawodów, imprez
i rozgrywek sportowych w kajak- polo.
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
Organizacja zawodów, imprez
i rozgrywek sportowych
Upowszechnianie kultury fizycznej
ze szczególnym uwzględnieniem piłki
nożnej
Promocja zdrowego stylu życia przez
popularyzację działalności
Stowarzyszenia Morsy Swarzędz
X Igrzyska Sprawnych Inaczej
z Plenerem Malarskim
Prowadzenie sekcji sportowych, zajęć
rekreacyjno- sportowych z zakresu
karate, organizacja VI Swarzędzkich
Mistrzostw Karate o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz

Kwota przyznanej dotacji
5.000,NIE PRZYZNANO
DOTACJI
5.000,NIE PRZYZNANO
DOTACJI
99.550,- z podziałem na:
53.550,- zespoły dziecięce
i młodzieżowe
46.000,- seniorzy, klasa
rozgrywek okręgowa
27.000,NIE PRZYZNANO
DOTACJI
7.500,- seniorzy, klasa
rozgrywek B
1.150,REZYGNACJA
Z DOTACJI
3.500,-

12.000,-
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Swarzędzki Klub Sportowy UNIA

Organizacja rozgrywek ligowych
wszystkich drużyn. Organizacja
Turniejów Młodzieżowych. Szkolenie
seniorów, juniorów, trampkarzy,
młodzików i orlików. Wspieranie
sekcji zapaśniczej

266.950,- z podziałem na:
107.950,- drużyny dziecięce
i młodzieżowe
24.000,- seniorzy, klasa
rozgrywek A
135.000,- seniorzy, III liga

Swarzędzki Klub Sportowy UNIA

Prowadzenie sekcji zapasów

27.000,-

Swarzędzki Klub Sportowy UNIA

Prowadzenie sekcji sportowej, udział
w II fazie rozgrywek I ligi centralnej
koszykówki kobiet

45.000,- seniorki, klasa
rozgrywek I liga

Uczniowski Klub Sportowy Fala
Swarzędz

Prowadzenie sekcji pływackich

50.000,-

Uczniowski Klub Sportowy SP5
SWAREK Swarzędz

Uczniowski Klub Sportowy Lider

Uczniowski Klub Sportowy Lider

Prowadzenie sekcji sportowej hokeja
na trawie, zajęć rekreacyjnosportowych, organizacja zawodów
sportowych oraz innych działań
z zakresu kultury fizycznej
Prowadzenie sekcji sportowych, zajęć
rekreacyjno- sportowych, organizacja
zawodów sportowych oraz innych
działań z zakresu kultury fizycznej/
koszykówka- seniorki/
Prowadzenie sekcji sportowych, zajęć
rekreacyjno- sportowych, organizacja
zawodów sportowych oraz innych
działań z zakresu kultury fizycznej/
sekcje: koszykówka, piłka nożna, piłka
ręczna/

22.950,-

45.000,- seniorki, klasa
rozgrywek I liga

207.400,- drużyny dziecięce
i młodzieżowe

VI. Turystyka i krajoznawstwo.
Organizacja działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze, Oddział MEBLARZ
Koło Polskiego Towarzystwa
Turystyczno- Krajoznawczego
„ŁAZIKI” w Swarzędzu

Organizacja imprez turystycznokrajoznawczych
Cykl imprez turystycznych dla
mieszkańców Gminy Swarzędz –
szczególnie młodzieży

Kwota przyznanej dotacji
3.000,-

2.000,-

VII. Wypoczynek dzieci i młodzieży.
Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży.
Nazwa oferenta
Parafia pw. św. Mikołaja w Wierzenicy
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski im. Leszka Grajka

Nazwa zadania
Organizacja wypoczynku wakacyjnego
dla dzieci i młodzieży
Półkolonia Rehabilitacyjna
z Hipoterapią dla Dzieci
Niepełnosprawnych

Kwota przyznanej dotacji
10.000,8.000,-
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Związek Harcerstwa Polskiego, Ośrodek
KOBYLNICA, Hufiec Rejon- Poznań
Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej
Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu
Fundacja ARTiFAKT
Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej
Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki
Bożej Miłosierdzia w Swarzędzu
Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej
Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec
Rejon- Poznań HKT AZYMUT
Uczniowski Klub Sportowy LIDER
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej
Archidiecezji Poznańskiej

Harcerska Akcja Letnia 2011
i Nieobozowa Akcja Letnia 2011
Organizacja wypoczynku wakacyjnego
dla dzieci młodzieży „Franciszkańskie
czwartki 2011”
Wakacyjne warsztaty podwórkowe
artystyczno- edukacyjne
„Moje miejsce, mój ślad”
Obóz o charakterze formacyjnokrajoznawczym i rekreacyjnosportrowym Piłka 2011
Kolonia letnia dla dzieci i młodzieży
szkolnej z rodzin parafii MB
Miłosierdzia w Swarzędzu
Obóz o charakterze historycznokrajoznawczym Litwa 2011
Obóz Wędrowny HKT „Azymut”
„Copernicus 2011”
Organizacja wypoczynku wakacyjnego
dla dzieci i młodzieży
Organizacja wypoczynku wakacyjnego
dla dzieci młodzieży – kolonia letnia
dla dzieci uczęszczających do Świetlicy
Środowiskowo- Profilaktycznej

7.000,2.200,-

15.000,-

3.800,-

7.000,7.000,5.000,NIE PRZYZNANO
DOTACJI
7.000,-
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