ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1.7.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ
z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie dokonania wyboru ofert z zakresu: pomocy społecznej, działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia oraz
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, złożonych w otwartym konkursie ofert,
ogłoszonym zarządzeniem nr WOM.0050.1.161.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia
18 listopada 2021 r., na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 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 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 1, 2, 2g, 2h i 2j i art. 16 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1057 z późn. zm.), uchwały nr XLIV/483/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 października
2021 r. w sprawie: Rocznego programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2022, zarządzam co następuje:
§ 1.
Przyznaję dotacje organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w 2022 roku,
zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia polegające w szczególności na:
1) przygotowaniu umów dotacyjnych,
2) kontroli wykonania dotowanych zadań przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3) kontroli wykonania zawartych umów dotacyjnych,
powierzam Sekretarzowi Gminy Swarzędz.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania 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 do zarządzenia nr WOM.0050.1.7.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia
13 stycznia 2022 r.
1. NAZWA ZADANIA: Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej.
PRZEDMIOT ZADANIA: Organizacja konkursów popularyzujących edukację i naukę - działania
na rzecz uzdolnionej młodzieży.
Wnioskodawca

Tytuł zadania

Przyznana
dotacja w zł

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 "Złota Żaba"
dla Uczniów Szkół Podstawowych w dziedzinie
matematyki oraz w dziedzinie języka polskiego
i literatury

10 000

2. NAZWA ZADANIA: Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.
1) PRZEDMIOT ZADANIA: Prowadzenie terapii, poradnictwa i działań na rzecz osób uzależnionych
oraz działań z zakresu profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia.
Wnioskodawca

Tytuł zadania

Przyznana
dotacja w zł

Stowarzyszenie
Abstynentów "Żagiel"

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom
społecznym. Prowadzenie terapii, poradnictwa i działań
na rzecz osób uzależnionych oraz działań z zakresu
profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa i zdrowego trybu
życia

30 000

Stowarzyszenie "Widzieć
w Pełni"

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom
społecznym. Joga na trawie dla Swarzędzan

5 000

2) PRZEDMIOT ZADANIA: Prowadzenie poradnictwa, aktywizacji i innych form pomocy dla osób
zagrożonych patologią, wykluczeniem społecznym, chorobą i ubóstwem.
Wnioskodawca

Tytuł zadania

Przyznana
dotacja w zł

Polski Komitet Pomocy
Społecznej, reprezentowany
przez Wielkopolski Zarząd
Wojewódzki PKPS
w Poznaniu

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom
społecznym. Prowadzenie poradnictwa, aktywizacji
i innych form pomocy dla osób zagrożonych patologią,
wykluczeniem społecznym, chorobą i ubóstwem

26 500
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3. NAZWA ZADANIA: Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej.
1) PRZEDMIOT ZADANIA: Rehabilitacja oraz kompleksowa opieka nad dziećmi i osobami
niepełnosprawnymi w celu przystosowania ich do życia oraz wsparcie rodziny z osobą niepełnosprawną.
Wnioskodawca

Tytuł zadania

Przyznana
dotacja w zł

Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski
im. Leszka Grajka
w Swarzędzu

Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji
zdrowotnej. Rehabilitacja i terapia dzieci i osób
z niepełnosprawnościami

95 000

Fundacja Dzieciaki
i Zwierzaki

Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji
zdrowotnej - rehabilitacja wysokiej jakości szansą
na samodzielność

NIE
PRZYZNANO
DOTACJI

2) PRZEDMIOT ZADANIA: Wczesna interwencja i stymulacja rozwojowa dzieci niepełnosprawnych.
Wnioskodawca

Tytuł zadania

Przyznana
dotacja w zł

Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski
im. Leszka Grajka
w Swarzędzu

Wsparcie działań w zakresie profilaktyki
i rehabilitacji zdrowotnej. Wczesna interwencja drogą
do integracji społecznej

45 000

Fundacja Dzieciaki
i Zwierzaki

Wsparcie działań w zakresie profilaktyki
i rehabilitacji zdrowotnej, Wczesna interwencja
i stymulacja rozwojowa dzieci niepełnosprawnych terapie uzupełniające, wspierające ścieżkę rehabilitacyjną
dziecka

20 000

Fundacja Początek Świata

Wsparcie działań z zakresu profilaktyki i rehabilitacji
NIE
zdrowotnej. Wczesna interwencja i stymulacja rozwojowa PRZYZNANO
DOTACJI
dzieci niepełnosprawnych "Dobry początek"

4. NAZWA ZADANIA: Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci.
PRZEDMIOT ZADANIA: Organizacja zajęć pozalekcyjnych i innych form pracy edukacyjno wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w środowisku wiejskim.
Wnioskodawca

Tytuł zadania

Przyznana
dotacja w zł

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Mikołaja
w Wierzenicy

Wspieranie działań w zakresie wychowania
i edukacji dzieci. Wiejski inkubator szansą na rozwój

65 000
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5. NAZWA ZADANIA: Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony
dziedzictwa narodowego.
1) PRZEDMIOT ZADANIA: Organizacja działań popularyzujących kulturę, sztukę, tradycję
i dziedzictwo narodowe, takich jak m. in.: warsztaty, plenery, konkursy, wystawy.
Wnioskodawca

Tytuł zadania

Przyznana
dotacja w zł

Towarzystwo Miłośników
Ziemi Swarzędzkiej

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury,
sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego - organizacja
spotkań mających na celu popularyzację historii miasta
i regionu

10 000

Fundacja "ArtiFakt"

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury,
sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego - cykl działań
"Szukając Talentów" - X edycja

25 000

Stowarzyszenie Chór Męski
"Akord" Przy Cechu
Stolarzy Swarzędzkich

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury,
sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja
działań popularyzujących kulturę, sztukę, tradycję
i dziedzictwo narodowe, takich jak warsztaty, plenery,
konkursy i wystawy

30 000

Stowarzyszenie Kulturalne
Orkiestra Dęta w Swarzędzu

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury,
sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez
prowadzenie orkiestry dętej

74 000

Stowarzyszenie Bzyk Raider

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury,
sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Rajdy klubu
Bzyk Raider

15 000

2) PRZEDMIOT ZADANIA: Organizacja koncertów, festiwali, imprez na terenie Gminy Swarzędz.
Wnioskodawca

Tytuł zadania

Przyznana
dotacja w zł

Fundacja Ochrony
Dziedzictwa Kultury Wsi
i Rolnictwa

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury,
sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja
festynu kulturalno - edukacyjnego "Miodowe Lato
w Skansenie"

12 000

Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski
im. Leszka Grajka
w Swarzędzu

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury,
sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Przegląd
Piosenki Religijnej Osób z Niepełnosprawnościami Anielskie Śpiewogranie

4 500
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Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski
im. Leszka Grajka
w Swarzędzu

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury,
sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Bawimy się
z Mikołajami

5 500

6. NAZWA ZADANIA: Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci
i młodzieży.
PRZEDMIOT ZADANIA: Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych.
Wnioskodawca

Tytuł zadania

Przyznana
dotacja w zł

Oddział Środowiskowy
Polskiego Towarzystwa
Turystyczno Krajoznawczego Poznań Nowe Miasto w Poznaniu
im. Franciszka Jaśkowiaka

Wspomaganie działań z zakresu turystyki
i krajoznawstwa dzieci i młodzieży - cykl imprez
turystyczno - krajoznawczych

4 500

Oddział PTTK "Meblarz"
w Swarzędzu

Wspomaganie działań z zakresu turystyki
i krajoznawstwa dzieci i młodzieży. Organizacja imprez
turystycznych i krajoznawczych

4 500

Z uwagi na niezgodność z postanowieniami punktu III ogłoszonego konkursu nie była
rozpatrywana następująca oferta:
Wnioskodawca

Tytuł zadania

Fundacja Nowoczesny
Konin

Fachman
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