
ZARZĄDZENIE Nr WSO.0050.1.126.2011
BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie: dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym 
Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.111.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 
22  listopada  2011  r.,  na  wsparcie  realizacji  zadań  publicznych  przez  organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1, 2, 2g, 2h i 2j 

art.  16,  art.  17 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności  pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwały nr XVII/158/2011 

Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: przyjęcia 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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na rok 2012, 

zarządzam co następuje:

§ 1

Przyznaję dotacje organizacjom pozarządowym i  podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 

ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 

realizację  zadań  publicznych  w  2012  roku,  zgodnie  z  Załącznikiem  nr  1  do  niniejszego 

Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia polegające na:

1) przygotowaniu umowy dotacyjnej,

2)  kontroli  wykonania  dotowanego  zadania  przez  organizację  pozarządową  lub  podmiot 

wymieniony w art.  3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności  pożytku 

publicznego i o wolontariacie,

3) rozliczeniu zawartej umowy dotacyjnej-

powierzam II Zastępcy Burmistrza właściwemu ze względu na zakres zadań.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz oraz 

na stronie internetowej www.swarzedz.pl.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WSO.0050.1.126.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 22 grudnia 2011 r.

NAZWA ZADANIA PRZEDMIOT ZADANIA Wnioskodawca Tytuł zadania Przyznana 
dotacja

Wspieranie działań na 
rzecz uzdolnionej 

młodzieży

Organizacja koncertów 
i festiwali popularyzujących 
edukację i naukę- działania 

na rzecz uzdolnionej 
młodzieży

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" (XII edycja) i dla uczniów gimnazjów 

"Złota Żaba" (XIX edycja). Drugi etap i zakończenie Konkursów 
2011/ 2012.

 6 000,00

Wsparcie działań 
w zakresie 

przeciwdziałania 
patologiom społecznym

1. Prowadzenie terapii, 
poradnictwa oraz działań na 
rzecz osób uzależnionych 

oraz działań z zakresu 
profilaktyki uzależnień, 

bezpieczeństwa i zdrowego 
trybu życia

Stowarzyszenie Bezpieczna 
Gmina Swarzędz

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom 
społecznym. Działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania 

patologiom społecznym.

 NIE PRZYZNANO 
DOTACJI

Swarzędzkie 
Stowarzyszenie Użyteczno-

ści Publicznej i Integracji 
Społecznej- Klub 

Abstynenta "KOTWICA"

Wsparcie w prowadzeniu terapii, poradnictwa oraz działań na rzecz 
osób uzależnionych oraz działań z zakresu profilaktyki uzależnień, 
bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia- "Nie- patologii społecznej- 

zacznijmy życie bez nałogów i przemocy"

 13 000,00

Stowarzyszenie 
"Nowa Wspólna Droga"

Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień oraz 
upowszechniania terapii uzależnień od środków psychoaktywnych, 

internetu, gier komputerowych, dopalaczy, alkoholu, hazardu.

 NIE PRZYZNANO 
DOTACJI

2. Prowadzenie 
poradnictwa, aktywizacji 
i innych form pomocy dla 

osób zagrożonych patologią, 
wykluczeniem społecznym, 

chorobą i ubóstwem

Polski Komitet Pomocy 
Społecznej, Zarząd Miejsko- 

Gminny z siedzibą 
w Swarzędzu

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom 
społecznym. Prowadzenie poradnictwa, aktywizacji i innych form 

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

10 000,00 

Stowarzyszenie 
"Nowa Wspólna Droga"

Prowadzenie poradnictwa, aktywizacji i innych form pomocy dla osób 
zagrożonych patologią, wykluczeniem społecznym, chorobą 

i ubóstwem. Program profilaktyki, terapii i rehabilitacji zaburzeń funkcji 
poznawczych oraz rehabilitacji społecznej.

 NIE PRZYZNANO 
DOTACJI

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Matki Bożej Miłosierdzia 

w Swarzędzu
Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom 

społecznym.
NIE PRZYZNANO 

DOTACJI

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Św. Marcina Biskupa- 
Zespół Caritas przy Parafii

Prowadzenie poradnictwa, aktywizacji i innych form pomocy dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, chorobą i ubóstwem.  3 600,00

3. Prowadzenie placówki 
profilaktyczno- środowisko-
wej wsparcia dziennego dla 
dzieci z rodzin narażonych 

na patologię społeczną 
i rodzin dysfunkcyjnych

Diecezjalny Instytut Akcji 
Katolickiej Archidiecezji 
Poznańskiej- Parafialny 
Oddział Akcji Katolickiej 

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.

40 000,00 



NAZWA ZADANIA PRZEDMIOT ZADANIA Wnioskodawca Tytuł zadania Przyznana 
dotacja

Wsparcie działań 
w zakresie profilaktyki 

i rehabilitacji zdrowotnej

1. Rehabilitacja oraz 
kompleksowa opieka nad 

dziećmi i osobami 
niepełnosprawnymi w celu 

przystosowania ich do życia 
oraz wsparcie rodziny 

z osobą niepełnosprawną

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski 

im. Leszka Grajka

Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej. 
Rehabilitacja oraz kompleksowa opieka nad dziećmi i osobami 

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

 80 000,00

2. Wczesna interwencja 
i stymulacja rozwojowa 

dzieci niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski 

im. Leszka Grajka

Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej. 
Wczesna interwencja i stymulacja rozwojowa dzieci 

niepełnosprawnych.
30 000,00 

Wspieranie działań 
w zakresie wychowania 

i edukacji dzieci

Organizacja zajęć pozalek-
cyjnych i innych form pracy 
edukacyjno- wychowawczej 

z dziećmi i młodzieżą w 
środowisku wiejskim

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Św. Mikołaja w 

Wierzenicy- Zespół Caritas 
przy Parafii

Wspieranie działań z zakresu wychowania i edukacji dzieci. 30 000,00 

Wsparcie działań 
z zakresu 

upowszechniania 
kultury,sztuki i ochrony 

dziedzictwa narodowego

1. Organizacja działań popu-
laryzujących kulturę, sztukę, 

tradycję i dziedzictwo 
narodowe, takich jak m. in.: 

warsztaty, plenery, 
konkursy, wystawy

Stowarzyszenie Śpiewacze 
"AKORD" Przy Cechu 
Stolarzy Swarzędzkich

Wspieranie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki 
i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja warsztatów 

i koncertów.
8 000,00 

Poznańskie Stowarzyszenie 
Pracy Twórczej

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony 
dziedzictwa narodowego. Malarskie wędrówki po ziemi swarzędzkiej.

 NIE PRZYZNANO 
DOTACJI

Stowarzyszenie Kulturalne 
Orkiestra Dęta w Swarzędzu

Wspieranie działań z zakresu upowszechniania dóbr kultury, sztuki 
i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez prowadzenie orkiestry 

dętej.
47 000,00 

Fundacja "ARTiFAKT" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki 
i ochrony dziedzictwa narodowego. "Mosty między kulturowe"- cykl 

działań artystycznych popularyzujących kulturę, sztukę, obyczajowość 
w nawiązaniu tradycji i kultury polsko- romskiej na terenie Gminy 

Swarzędz.

 5 000,00

Fundacja "ARTiFAKT"
Wspieranie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki 

i ochrony dziedzictwa narodowego. "Nie święci garnki lepią"- cykl 
działań artystycznych popularyzujących kulturę, twórczość i tradycję 

mieszkańców w nawiązaniu do święta Swarzędza "Józefinek".

 NIE PRZYZNANO 
DOTACJI



NAZWA ZADANIA PRZEDMIOT ZADANIA Wnioskodawca Tytuł zadania Przyznana 
dotacja

Wsparcie działań 
z zakresu 

upowszechniania 
kultury,sztuki i ochrony 

dziedzictwa narodowego

2. Organizacja koncertów, 
festiwali, imprez na terenie 

Gminy Swarzędz

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski 

im. Leszka Grajka
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki 
i ochrony dziedzictwa narodowego. Bawimy się z mikołajami.

 NIE PRZYZNANO 
DOTACJI

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski 

im. Leszka Grajka

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki 
i ochrony dziedzictwa narodowego. VIII Diecezjalny Przegląd Piosenki 
Religijnej Osób Niepełnosprawnych- "Anielskie Śpiewogranie 2012".

 3 000,00

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Matki Bożej Miłosierdzia 

w Swarzędzu
Organizacja koncertów, festiwali, imprez na terenie Gminy Swarzędz. 
Cykl wydarzeń kultury chrześcijańskiej pt.: "Drogi- Ścieżki- Bezdroża".

 NIE PRZYZNANO 
DOTACJI

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Św. Marcina Biskupa Organizacja koncertu pop- oratorium "Miłosierdzie Boże".  5 000,00

Fundacja Ochrony 
Dziedzictwa Kultury Wsi i 

Rolnictwa
"IV Miodowe Lato w Skansenie". 7 000,00 


