ZARZĄDZENIE Nr WSO.0151-0010/2010
BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ
z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie: dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 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 i 2, art. 16,
art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zarządzam co następuje:
§1
Przyznaję dotacje organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2010 roku,
zgodnie z załącznikiem 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. Rozliczenie 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.

Załącznik do Zarządzenia Nr WSO.0151/0010/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie dokonania wyboru ofert.

W zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej, specjalistycznych form pomocy
oraz integracji osób niepełnosprawnych w środowisku
Kwota do dyspozycji w zadaniu 20.000,Działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem osób pełnosprawnych
NAZWA ORGANIZACJI
NAZWA ZADANIA
L.p.
1.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im.
L. Grajka
Łączna wysokość przyznanych dotacji

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

PRZYZNANA
DOTACJA
20.000,20.000,-

Kwota do dyspozycji w zadaniu 80.000,Organizacja specjalistycznych ćwiczeń dla dzieci i osób niepełnosprawnych w celu przystosowania ich do radzenia sobie w życiu i funkcjonowaniu
społecznym
PRZYZNANA
NAZWA ORGANIZACJI
NAZWA ZADANIA
L.p.
1.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im.
L. Grajka
Łączna wysokość przyznanych dotacji

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

DOTACJA
80.000,80.000,-

W zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym
Kwota do dyspozycji w zadaniu 20.000,Prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzenie poradnictwa i innych form pomocy
dla osób zagrożonych ubóstwem
NAZWA ORGANIZACJI
NAZWA ZADANIA
PRZYZNANA
L.p.
DOTACJA

1.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marcina Biskupa

2.

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Działania zmierzające do aktywizacji osob zagrożonych wykluczeniem społecznym - ludzi chorych
i starszych oraz inne formy pomocy dla osób zagrożonych ubóstwem
Działania zmierzające do aktywizacji osob zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzenie
poradnictwa i innych form pomocy dla osób zagrożonych ubóstwem

4.500,15.500,-

Łączna wysokość przyznanych dotacji

20.000,-

Kwota do dyspozycji w zadaniu 60.000,Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin narażonych na patologię społeczną i rodzin dysfunkcyjnych
NAZWA ORGANIZACJI
NAZWA ZADANIA
L.p.
1.

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji
Poznańskiej
Łączna wysokość przyznanych dotacji

PRZYZNANA
DOTACJA

Prowadzenie świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci
z rodzin narażonych na patologię społeczną i rodzin dysfunkcyjnych.

60.000,60.000,-

Kwota do dyspozycji w zadaniu 40.000,Prowadzenie terapii i poradnictwa dla osób uzależnionych oraz zajęć integracyjnych, promujących życie bez nałogów i bez przemocy
NAZWA ORGANIZACJI
NAZWA ZADANIA
PRZYZNANA
L.p.
DOTACJA

1.

2.

Stowarzyszenie Abstynentów ŻAGIEL

Swarzędzkie Stow. Użyteczności Publicznej i Integracji
KOTWICA
Łączna wysokość przyznanych dotacji

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

0
Oferta nie spełnia
wymogów
formalnych
20.000,20.000,-

Pozostało do dyspozycji: 20.000,-

W zakresie wychowania i edukacji dzieci i młodzieży
Kwota do dyspozycji w zadaniu 45.000,Prowadzenie terapii i poradnictwa dla osób uzależnionych oraz zajęć integracyjnych, promujących życie bez nałogów i bez przemocy
NAZWA ORGANIZACJI
NAZWA ZADANIA
PRZYZNANA
L.p.
DOTACJA

1.

Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Mikołaja w
Wierzenicy
Łączna wysokość przyznanych dotacji

Alternatywna forma opieki wychowawczo-pedagogicznej dla dzieci przedszkolnych
przygotowujących się do podjęcia nauki w szkole z rejonów wiejskich

45.000,45.000,-

W zakresie ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami
Kwota do dyspozycji w zadaniu 50.000,Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt
NAZWA ORGANIZACJI
L.p.

NAZWA ZADANIA

PRZYZNANA
DOTACJA

Nie zgłoszono żadnej oferty.
Łączna wysokość przyznanych dotacji

0

Pozostało do dyspozycji: 50.000,-

W zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego i tradycji
Kwota do dyspozycji w zadaniu 45.000,Priorytet IV. Zadanie 1: Organizacja koncertów, festiwali, imprez o charakterze miejskim
NAZWA ORGANIZACJI
NAZWA ZADANIA
L.p.
1.

PRZYZNANA
DOTACJA

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im.
L. Grajka
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im.
L. Grajka

„Bawimy się z Mikołajami” – Impreza Integracyjna

4.000,-

VI Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych – Anielskie Śpiewogranie
2010 w hołdzie Janowi Pawłowi II

3.500,-

3.

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej
Miłosierdzia w Swarzędzu

Cykl wydarzeń kultury chrześcijańskiej „Drogi – Ścieżki – Bezdroża”

20.000,-

4.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe
Polskich Romów

Festiwal Kultury Romskiej

10.500,-

5.

Muzeum Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Organizacja pikniku edukacyjno-rekreacyjnego „II Miodowe Lato w Skansenie”

7.000,-

2.

Łączna wysokość przyznanych dotacji

45.000,-

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży
Kwota do dyspozycji w zadaniu 430.000,Prowadzenie sekcji sportowych i innych zajęć sportowych oraz promujących zdrowy styl życia
NAZWA ORGANIZACJI
NAZWA ZADANIA
L.p.

PRZYZNANA
DOTACJA

1.

Uczniowski Klub Sportowy „Bushi”

Alternatywna forma prowadzenia zajęć sportowych typu karate

5.000,-

3.

TKKF SHT Swarek

Prowadzenie sekcji sportowych i innych zajęć

8.000,-

4.

Aeroklub Poznański

Prowadzenie sekcji samolotowej Aeroklubu Poznańskiego

5.

Aeroklub Poznański

Prowadzenie sekcji szybowcowej Aeroklubu Poznańskiego

6.
7.

Swarzędzki Klub Sportowy KARATE DO –
„FIGHTER”
TKKF SHT Swarek

Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu karate oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i
młodzieży
Prowadzenie sekcji sportowych i innych zajęć sportowych oraz promujących zdrowy styl życia

8.

Ludowy Zespół Sportowy PIAST, Kobylnica

Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w tym organizacja i innych zajęć sportowych
oraz promujących zdrowy styl życia

9.

SKS UNIA Swarzędz

Organizacja rozgrywek ligowych wszystkich drużyn. Organizacja Turniejów Młodzieżowych.
Organizacja Turniejów Amatorskich. Szkolenie młodzieży i dzieci.

225.000,-

10.

UKS LIDER

Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w tym organizacja i innych zajęć sportowych
oraz promujących zdrowy styl życia

124.000,-

Łączna wysokość przyznanych dotacji

0
Oferta nie spełnia
wymogów
formalnych
0
Oferta nie spełnia
wymogów
formalnych
8.000,0
Oferta nie spełnia
wymogów
formalnych
60.000,-

430.000,-

