ZARZĄDZENIE Nr WSO.0151-0002/2011
BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ
z dnia 11 stycznia 2011 r.

w sprawie: dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym
24 listopada 2010 r., 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, 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 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), uchwały nr 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, zarządzam co następuje:

§1
Przyznaję dotacje organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2011 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.

1

I OBSZAR: 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. Rodzaj zadania: Prowadzenie terapii, poradnictwa oraz działań na rzecz osób uzależnionych

RPR.0716-0109/2010 RPR.0716-0114/2010 RPR.0716-0115/2010 RPR.0716-0104/2010

Nr oferty

oraz działań z zakresu profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota
przyznanej
dotacji (w zł)

1
Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina
Swarzędz

Kampania edukacyjna na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w gminie Swarzędz – cykl zajeć,
dot. przestrzegania bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym

2.000,-

2
Stowarzyszenie „Nowa Wspólna
Droga”

Program profilaktyki i terapii uzależnień od dopalaczy, środków psychoaktywnych, Internetu, gier
komputerowych, alkoholu.

8.000,-

3
Stowarzyszenie Abstynentów
ŻAGIEL

Prowadzenie terapii i poradnictwa dla osób uzależnionych oraz zajęć integracyjnych promujących
życie bez nałogów i bez przemocy

15.000,-

4
Swarzędzkie Stow. Użyteczności
Publicznej i Integracji Społecznej
Klub Abstynenta „KOTWICA”

Prowadzenie terapii i poradnictwa dla osób uzależnionych oraz zajęć integracyjnych, promujących
życie bez nałogów i bez przemocy

15.000,-

Przyznana kwota łącznie: 40.000,00 zł

2

2. Rodzaj zadania: Prowadzenie poradnictwa, aktywizacji i innych form pomocy dla osób zagrożonych patologią,

RPR.0716-0112/2010 RPR.0716-0108/2010 RPR.0716-0113/2010

Nr oferty

wykluczeniem społecznym, chorobą i ubóstwem.

Nazwa oferenta

Kwota
przyznanej
dotacji (w zł)

Nazwa zadania

5
Parafia pw. św. Marcina
w Swarzędzu

Działania zmierzające do aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – ludzi chorych i
starszych oraz inne formy pomocy dla osób zagrożonych ubóstwem

4.500,-

6
Polski Komitet Pomocy Społecznej

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

15.000,-

7
Stowarzyszenie „Nowa Wspólna
Droga”

Prowadzenie zajęć warsztatowo-terapeutycznych dla osób potrzebujących rehabilitacji społecznej
oraz oferowanie wsparcia dla ich opiekunów

5.000,-

Przyznana kwota łącznie: 24.500,00 zł
3. Rodzaj zadania: Prowadzenie placówki profilaktyczno-środowiskowej wsparcia dziennego

0107/2010RPR.0716-

Nr oferty

dla dzieci z rodzin narażonych na patologię społeczną i rodzin dysfunkcyjnych.

Nazwa oferenta
8
Diecezjalny Instytut Akcji
Katolickiej, oddz. Parafialny przy
Parafii św. Marcina w Swarzędzu

Kwota
przyznanej
dotacji (w zł)

Nazwa zadania
Prowadzenie placówki profilaktyczno-środowiskowej wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin
narażonych na patologię społeczną i rodzin dysfunkcyjnych

60.000,-

Przyznana kwota łącznie: 60.000,00 zł

3

II OBSZAR: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
4. Rodzaj zadania: Rehabilitacja oraz kompleksowa opieka nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi

RPR.0716-0116/2010

Nr oferty

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

Nazwa oferenta

Kwota
przyznanej
dotacji

Nazwa zadania

9
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski

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

80.000,-

Przyznana kwota łącznie: 80.000,00 zł

RPR.0716-0111/2010 RPR.0716-0110/2010

Nr oferty

5. Rodzaj zadania: Wczesna interwencja i stymulacja rozwojowa dzieci niepełnosprawnych:
Nazwa oferenta

Kwota
przyznanej
dotacji

Nazwa zadania

10
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski

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

11
Stowarzyszenie „Nowa Wspólna
Droga”

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

30.000,-

0,(nie przyznano
dotacji)

Przyznana kwota łącznie: 30.000,00 zł

4

III OBSZAR: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

RPR.0716-0103/2010

Nr oferty

6. Rodzaj zadania: Organizacja konkursów i festiwali popularyzujących edukację i naukę - działania na rzecz uzdolnionej młodzieży.
Kwota
Nazwa oferenta
Nazwa zadania
przyznanej
dotacji
12
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,-

Przyznana kwota łącznie: 8.000,00 zł

RPR.0716-0105/2010

Nr oferty

7.

Organizacja zajęć pozalekcyjnych i innych form pracy edukacyjno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w środowisku wiejskim.

Nazwa oferenta
13
Parafia pw. Św. Mikołaja
w Wierzenicy

Kwota
przyznanej
dotacji

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

45.000,-

Przyznana kwota łącznie: 45.000,00 zł

5

