
ZARZĄDZENIE NR WSO.0050..........2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie dokonania wyboru ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej, złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym zarządzeniem nr 

WSO.0050.1.132.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 2 grudnia 2013 r., na 
wsparcie realizacji zadania publicznego w 2014 roku 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                           
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), 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 nr XLVIII/441/2013 Rady Miejskiej 
w Swarzędzu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: rocznego 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 na 
2014 rok, 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 zadania publicznego w 2014 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 w Swarzędzu oraz             
na stronie internetowej www.swarzedz.pl.
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Załącznik  nr 1 do zarządzenia  nr WSO.0050.……..2014 Burmistrza  Miasta i  Gminy 
Swarzędz z dnia ….. stycznia 2014 r.

NAZWA  ZADANIA: Wsparcie  działań  z  zakresu  upowszechniania  kultury  fizycznej 
i sportu.

Wnioskodawca Tytuł zadania Przyznana 
dotacja

Fundacja Piotra Reissa Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Treningi piłki nożnej dla dzieci.

NIE 
PRZYZNANO 

DOTACJI

Uczniowski Klub Sportowy 
SP 5 Swarek Swarzędz

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Hokejowy Swarzędz. 15 000

Klub Sportowy Victoria Judo
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu. Trenuj judo będziesz 
sprawniejszy.

5 000

Klub Sportowy Nad Cybiną 
Meblorz

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

Swarzędz.
7 500

Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
w Swarzędzu

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Zawody strzeleckie 2014.

NIE 
PRZYZNANO 

DOTACJI

Swarzędzki Klub Sportowy 
"Unia"

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

wszystkich stylów.
36 000

Swarzędzki Klub Sportowy 
"Unia"

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

wszystkich drużyn. Organizacja Turniejów 
Młodzieżowych. Szkolenie seniorów, juniorów, 

trampkarzy, młodzików, orlików i żaków.

410 000 
(w tym: 

290 000- drużyna 
seniorów, 

120 000- drużyny 
dziecięce 

i młodzieżowe)

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.

95 000 
(w tym: 

52 000- drużyna 
seniorów, 

43 000- drużyny 
dziecięce 

i młodzieżowe)

Stowarzyszenie Miłośników 
Tańca Towarzyskiego 

"Finezja"

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Jubileuszowy XX Turniej Tańca 

Towarzyskiego "Srebrne Pantofelki" o Puchar 
Prezydenta Miasta Poznania oraz Grand Prix Polski 
w tańcach standardowych i latynoamerykańskich.

NIE 
PRZYZNANO 

DOTACJI

Uczniowski Klub Sportowy 
Strefa Sportu Tenis & Fitness

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

i młodzieży.
15 000
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Fundacja Akademia Tenisa 
Point

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Prowadzenie Akademii Tenisa 

Point.
7 000

Polski Związek Wędkarski 
Okręg w Poznaniu, 

Wędkarski Klub Sportowy 
Milo MatchPro Swarzędz

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

wędkarskich.
8 000

Uczniowski Klub Sportowy 
Fala Swarzędz

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

pływackich.
64 000

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Wielkopolski Oddział 

Regionalny

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Sprawni i silniejsi możemy 

więcej.

NIE 
PRZYZNANO 

DOTACJI

Uczniowski Klub Sportowy 
Lider Swarzędz

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Pierwszoligowy zespół 

koszykarek UKS Lider Swarzędz.
145 000

Uczniowski Klub Sportowy 
Lider Swarzędz

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

UKS Lider Swarzędz.
35 000

Uczniowski Klub Sportowy 
Lider Swarzędz

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki nożnej. 130 000

Uczniowski Klub Sportowy 
Lider Swarzędz

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki ręcznej. 95 000

Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Zalasewo

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

7 500

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 IX Swarzędzkich 
Mistrzostw Karate o Puchar Burmistrza Miasta 

i Gminy Swarzędz.

15 000
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