
ZARZĄDZENIE Nr WSO.0151-0010/2011

BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ

z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie: dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym 
9  grudnia  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  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
3) wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie,
4) 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.
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Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr WSO.0151-0010/2011

OBSZAR: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego

1. Organizacja działań popularyzujących kulturę, sztukę, tradycję i dziedzictwo narodowe, takich jak m.in.: warsztaty, plenery, konkursy, wy-
stawy. Przyznana kwota łącznie: 63.500,00 zł - zł

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania Kwota przyznanej
dotacji (w zł)

1. Stowarzyszenie Śpiewacze AKORD Organizacja działań popularyzujących muzykę poprzez promowanie śpiewu chóralnego. 8.000,-

2. Fundacja ARTiFAKT „Nie święci garnki lepią” – cykl działań artystycznych popularyzujących twórczość ceramiczną 
mieszkańców Swarzędza w nawiązaniu do święta Swarzędza „Józefinek” 6.800,-

3. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
 im. Augusta Cieszkowskiego

Warsztaty ceramiczne połączone z imprezą plenerową pt. „Wizyta u Pana Cieszkowskiego”
1.700,-

4. Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta
w Swarzędzu

Upowszechnianie form muzycznych wykonywanych przez orkiestrą dętą // Oprawa muzyczna uroczystości 
odbywających się na terenie miasta i gminy Swarzędz. // Nauka gry na instrumentach dzieci i młodzieży //
Doskonalenie i pogłębianie wiedzy muzycznej członków Stowarzyszenia. // 
Organizowanie i współorganizowanie imprez dla mieszkańców

47.000,-

2. Organizacja koncertów, festiwali, imprez  na terenie gminy Swarzędz.  Przyznana kwota łącznie: 14.550,-zł
Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota przyznanej

dotacji (w zł)
5. ZHP Ośrodek  Kobylnica „Mikołajowy zawrót głowy”

1.000,-
6. ZHP Ośrodek  Kobylnica „A co na to Michu Zdzichu?”

1.000,-
7. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej 

Troski im. L. Grajka
„Bawimy się z Mikołajami” – impreza integracyjna

3.000,-

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

„VII Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych  - Anielskie 
Śpiewogranie 2011 w hołdzie Janowi Pawłowi II” 5.000,-

9. Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta
 w Swarzędzu

Współorganizacja XIII Przeglądu Orkiestr Dętych im. Rajmunda Gronowskiego
4.550,-

Oferty niespełniające kryteriów formalnych

10. Parafia p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Swarzędzu - Cykl wydarzeń kultury chrześcijańskiej „Drogi-
Ścieżki-Bezdroża”

Niezgodność harmonogramu (II.5.) z kosztorysem (III.2.)

11. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – Organizacja pikniku 
edukacyjno-rekreacyjnego: „III Miodowe Lato w Skansenie”

Oferta złożona przez podmiot nieuprawniony (art. 11 ust. 3 
ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie) 
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