
Załącznik do Zarządzenia Nr WSO.0151/0053/2009  z dnia  18  maja  2009r. w sprawie dokonania wyboru ofert.

Kwota do dyspozycji w zadaniu 45.000,-
Priorytet I. Zadanie 1: Organizacja zajęć pozalekcyjnych i innych form pracy edukacyjno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza w 
środowiskach wiejskich  
L.p. NAZWA ORGANIZACJI NAZWA ZADANIA PRZYZNANA 

DOTACJA
1. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja 

w Wierzenicy 
Wyrównywanie szans edukacyjno-oświatowo-wychowawczych dla dzieci przygotowujących się 
do podjęcia nauki w szkole z rejonów wiejskich

45.000,-

Łączna wysokość przyznanych dotacji 45.000,-

Kwota do dyspozycji w zadaniu 40.000,-
Priorytet II. Zadanie 1: Organizacja działań popularyzujących kulturę, takich jak: warsztaty, plenery, konkursy, wystawy
L.p. NAZWA ORGANIZACJI NAZWA ZADANIA PRZYZNANA 

DOTACJA
1. Stowarzyszenie Kulturalne „Orkiestra Dęta” Upowszechnianie form muzycznych wykonywanych przez orkiestry dęte 27.000,-

2. Stowarzyszenie Śpiewacze „Akord” Propagowanie kultury polskiej poza granicami kraju 10.000,-
3. Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Kościelny Św. Cecylii Promowanie religijnego śpiewu chóralnego 3.000,-
Łączna wysokość przyznanych dotacji 40.000,-

                                                                                                                     
W priorytecie III do dyspozycji była kwota 87.000 zł, w tym 52.000 zł to środki finansowe przeznaczone na wynajem gminnych obiektów i sal 
sportowych z przeznaczeniem na organizację zajęć i innych wydarzeń sportowych (przydział w ramach tej puli jest opisany w tabeli) 

Kwota do dyspozycji w zadaniu 87.000,- (35.000,- + 52.000,- – środki na wynajem gminnych obiektów sportowych)
Priorytet III. Zadanie 1: Prowadzenie sekcji sportowych i innych zajęć sportowych oraz promujących zdrowy styl życia
L.p. NAZWA ORGANIZACJI NAZWA ZADANIA PRZYZNANA 

DOTACJA
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1. Uczniowski Klub Sportowy  „Lider” Wsparcie działalności UKS Lider w zakresie: prowadzenie sekcji sportowych i innych zajęć 
sportowych promujących zdrowy styl życia

9.000,-  ze środków 
przeznaczonych 
na wynajem sal

8. Ludowy Zespół  Sportowy  ”Piast” Prowadzenie zespołu piłki nożnej złożonego z najmłodszych roczników dzieci i młodzieży szkolnej 
– urodzonych w latach: 1999, 2000, 2001, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz

3.000,- + 3.000 zł
ze środków 

przeznaczonych 
na wynajem sal

9. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Canoe” Propagowanie i rozwijanie sportów wodnych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz z wyróżnieniem 
i ukierunkowaniem dyscypliny Kajak-Polo

32.000,-

Łączna wysokość przyznanych dotacji 47.000,-

Kwota do dyspozycji w zadaniu 10.000,-
Priorytet  IV. Zadanie 1: Prowadzenie terapii i poradnictwa dla osób uzależnionych oraz zajęć integracyjnych, promujących życie bez nałogów i bez 
przemocy
L.p. NAZWA ORGANIZACJI NAZWA ZADANIA PRZYZNANA 

DOTACJA
1. Swarzędzkie Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej i 

Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Kotwica” 
Edukacja, profilaktyka antyalkoholowa – poprzez edukację i sport do zdrowego stylu życia 9.800,-

Łączna wysokość przyznanych dotacji 9.800,-

Priorytet V: Zadanie 1: Organizacja opieki paliatywnej i innych form pomocy, służących osobom przewlekle chorym: 30.000 zł 
W ramach priorytetu i zadania nie wpłynęła żadna oferta. 

2


