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WPR.526.12.2020-1                               Swarzędz, 28 maja 2020 r. 

 

 

SPRAWOZDANIE 

 

z realizacji uchwały nr LVI/592/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia                               

2 października 2018 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 rok 2019. 

 

 

1. W trybie otwartych konkursów ofert zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności 

wykonywało 37 organizacji, realizując łącznie 66 projektów na podstawie zawartych umów 

na wspieranie realizacji zadań publicznych.  

Na podstawie uchwały nr VII/113/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 kwietnia              

2019 r. w sprawie: określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Swarzędz dotacji celowych              

w 2019 roku na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, 

przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej 6 stowarzyszeń 

ogrodowych złożyło wnioski i otrzymało dotacje na 6 zadań związanych z rozwojem 

rodzinnych ogrodów działkowych. 

 

2. Na podstawie sprawozdań z realizacji zadań publicznych w zadania było zaangażowanych              

ok. 400 osób (w tym ok. 190 wolontariuszy). 

 

3. Na podstawie sprawozdań z realizacji zadań publicznych adresatami różnych działań 

publicznych było ok. 18 050 osób. 

 

4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Swarzędz                    

na realizację powyższych zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert wyniosła 

wyniosła 2 265 580 zł (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt 

złotych). 

Suma dotacji przekazanych stowarzyszeniom ogrodowym na podstawie uchwały                          

nr VII/113/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: 

określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Swarzędz dotacji celowych w 2019 roku                       

na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych                       

na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej to 100 000 zł (sto tysięcy złotych). 

 

5. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłosił 4 otwarte konkursy ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych. Organizacje złożyły do tych konkursów 80 ofert, z których               

13 nie otrzymało dofinansowania. Jedna organizacja (Parafia Rzymskokatolicka                          

pw. Chrystusa Jedynego Zbawiciela w Swarzędzu) zrezygnowała z przyznanej dotacji. 

 

6. Wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje oraz wkładu 

osobowego w formie wolontariatu na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców               

to 1 434 000 zł (milion czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych). 

 

7. Zestawienie ofert złożonych przez organizacje w otwartych konkursach: 
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I KONKURS  

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr WOM.0050.1.7.2019 Burmistrza Miasta i Gminy 

Swarzędz z dnia 17 stycznia 2019 r. 

NAZWA ZADANIA: Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej                        

i sportu. 

Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 

dotacja w zł 

Klub Sportowy                  

Nad Cybiną Meblorz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu ze szczególnym 

uwzględnieniem piłki nożnej. 
25 000 

Kurkowe Bractwo 

Strzeleckie                         

w Swarzędzu 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Zawody strzeleckie 

2019. 
7 000 

Klub Sportów Walki 

Kuzi Sport 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Wsparcie działalności 

Klubu Sportów Walki Kuzi Sport. 
13 000 

Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej 

Antares Zalasewo 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu ze szczególnym 

uwzględnieniem piłki nożnej. 
20 000 

Swarzędzki Klub 

Karate-Do "Fighter" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji 

sportowych oraz zajęć rekreacyjno-sportowych                

z zakresu karate oraz przeprowadzenie                      

VIII Mikołajkowego Turnieju Młodych Talentów 

Karate "Piątka Cup". 

17 000 
(w tym 5 000  

na turniej 

mikołajkowy) 

Swarzędzki Klub 

Karate-Do "Fighter" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Organizacja Mistrzostw 

Polski Karate U21 Junior Młodszy, Junior, 

Młodzieżowiec 2019. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Swarzędzki Klub 

Karate-Do "Fighter" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Organizacja                      

XIV Swarzędzkich Mistrzostw Karate o Puchar 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Fighter Cup. 

8 000 

Stowarzyszenie Morsy 

Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Warta przyjazna 

Morsom. 
8 000 

Stowarzyszenie 

"Razem Ponad 

Granicami" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Promowanie sportu                 

i zdrowego trybu życia. 
 25 000 

Uczniowski Klub 

Sportowy Kopla 

Paczkowo 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu - organizacja treningów, 

innych przygotowań i udziałów w zawodach 

sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych 

na obszarach wiejskich w Gminie Swarzędz                     

w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym 

uwzględnieniem unihokeja. 

28 000 
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Stowarzyszenie 

Skateboarding 

Wielkopolska 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Szkółka deskorolkowa - 

nauka jazdy na na deskorolce i poruszania                      

się po skateparku  dla dzieci i młodzieży                        

w Swarzędzu. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Towarzystwo Sportów 

Wodnych i Turystyki 

"Nautikus" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Pierwsze rodzinne 

pływanie na byle czym - Pływać każdy może… 

trochę lepiej lub trochę gorzej... . 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Towarzystwo Sportów 

Wodnych i Turystyki 

"Nautikus" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu - Młodzi do łodzi - 

szkolenia żeglarskie na stopień "żeglarza 

jachtowego" dla młodzieży w wieku 14-19 lat                        

z terenu Miasta i Gminy Swarzędz. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Towarzystwo Sportów 

Wodnych i Turystyki 

"Nautikus" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu - Szkolenie żeglarskie 

dla dzieci w wieku 10-14 lat - Sport, słońce i woda 

to świetna przygoda. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Uczniowski Klub 

Sportowy Akademia 

Piłkarska Reissa 

Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu - Treningi piłkarskie 

oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko - 

Lubuskiej dla dzieci i młodzieży ze Swarzędza. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Organizacja 

Środowiskowa 

Akademickiego 

Związku Sportowego 

w Poznaniu 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu - taekwondo olimpijskie 

- rozwój przez zabawę i sport. 
22 000 

Klub Sportowy "KKS 

Sporty Walki Poznań" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Mistrzostwa Polski 

Juniorów Młodszych, Juniorów Starszych                     

i Seniorów. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Ludowy Zespół 

Sportowy Piast 

Kobylnica 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu - prowadzenie sportowej 

sekcji piłki siatkowej dziewcząt oraz promocja 

zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży 

zamieszkałych na terenach wiejskich Gminy 

Swarzędz. 

5 000 

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. 

160 000 
(z podziałem: 

64 000                    

na drużynę  

seniorów, 

96 000                      

na drużyny 

dziecięce                     

i młodzieżowe)  
Uczniowski Klub 

Sportowy Lider 

Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - 

koszykówka - seniorki. 
190 000 
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Uczniowski Klub 

Sportowy Lider 

Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - 

koszykówka dziewczynek i chłopców. 
75 000 

Uczniowski Klub 

Sportowy Lider 

Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu-sekcja piłki ręcznej. 
121 000 

Uczniowski Klub 

Sportowy Lider 

Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - 

sekcja piłki nożnej. 
207 000 

Wielkopolski 

Okręgowy Związek 

Żeglarski 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu - Dzień Żagli oraz                    

VI Rekreacyjne Regaty Żeglarskie w Swarzędzu. 
7 000 

Klub Karate Dynamic 

Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Organizowanie imprez 

sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. 
12 000 

Stowarzyszenie 

Kohorta Poznań 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Młodzieżowa Euroliga 

Sportów Walki Knockout Art. 
8 000 

Stowarzyszenie 

Kohorta Poznań 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Droga do mistrzostwa - 

treningi dla dzieci i młodzieży. 
11 000 

Swarzędzki Klub 

Sportowy "Unia" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu - prowadzenie sekcji 

zapasów wszystkich stylów. 
68 000 

Swarzędzki Klub 

Sportowy "Unia" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji 

lekkoatletycznej. 
17 000 

Swarzędzki Klub 

Sportowy "Unia" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji 

gimnastyki artystycznej. 
18 000 

Swarzędzki Klub 

Sportowy "Unia" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Szkolenie seniorów. 
315 000 

Swarzędzki Klub 

Sportowy "Unia" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Organizacja turniejów 

młodzieżowych. Szkolenie juniorów, trampkarzy, 

młodzików, orlików i żaków. 

160 000 

Klub Sportowy 

Victoria Judo 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Trenuj judo będziesz 

sprawniejszy. 
6 500 

Klub Sportowy 

Wojownik 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Judo sportem dla 

każdego. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Klub Jeździecki 

"Podkowa Gruszczyn" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu - jeździeckie zawody. 
3 000 

Klub Jeździecki 

"Podkowa Gruszczyn" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu - jeździecka przygoda. 
5 500 
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Uczniowski Klub 

Sportowy Fala 

Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie treningów 

pływackich. 

76 000 
(w tym 50 000  

na wynajem 

obiektów SCSiR) 
Uczniowski Klub 

Sportowy SP 5 

Swarek Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Akademia hokejowa. 
32 000 

 

II KONKURS  
 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr WOM.0050.1.11.2019 Burmistrza Miasta i Gminy 

Swarzędz z dnia 24 stycznia 2019 r. 

 

1. NAZWA ZADANIA: Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej. 

 

PRZEDMIOT ZADANIA: Organizacja konkursów i festiwali 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. Konkurs "Złota Żaba". Drugi etap                          

i zakończenie Konkursu 2018/2019. 
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 

 

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) PRZEDMIOT ZADANIA: Prowadzenie placówki profilaktyczno - środowiskowej 

wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin narażonych na patologię społeczną i rodzin 

dysfunkcyjnych. 

Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 

dotacja w zł 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. Św. Marcina 

Biskupa                        

w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania 

patologiom społecznym. Prowadzenie placówki 

(świetlicy) profilaktyczno - środowiskowej dla dzieci 

z rodzin narażonych na patologię społeczną i rodzin 

dysfunkcyjnych. 

67 000 

 

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 oraz 

kompleksowa opieka nad dziećmi i osobami 

niepełnosprawnymi w celu przystosowania                           

ich do życia oraz wsparcie rodziny z osobą 

niepełnosprawną. 

90 000 

 

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                  

i stymulacja rozwojowa dzieci niepełnosprawnych. 
45 000 

Fundacja 

Diagnosis 

Wsparcie działań w zakresie profilaktyki                                                           

i rehabilitacji zdrowotnej. Wczesna interwencja                    

i stymulacja rozwojowa dzieci niepełnosprawnych. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 
 

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. 
60 000 
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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 

Fundacja 

Nowoczesny 

Konin 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Klockowe  

L-maszyny - gminne warsztaty techniczne dla dzieci. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Fundacja "Etiuda" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Muzyka 

dzieci - dzieciom. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Stowarzyszenie  

Na Rzecz Rozwoju 

Zalasewa 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Organizacja działań popularyzujących kulturę                      

i sztukę, tradycję i dziedzictwo narodowe, takich               

jak m. in.: warsztaty, plenery, konkursy, wystawy. 

Festyn Rodzinny w Zalasewie. 

11 000 

Stowarzyszenie 

"Okno Na Kulturę" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Spotkanie 

kultur w Swarzędzu. 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

Fundacja Surgere 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Artystyczny Swarzędz - I edycja". 

NIE 

PRZYZNANO 

DOTACJI 

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. 

5 700 

Fundacja 

"ArtiFakt"    

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Cykl 

działań twórczych w ramach programu edukacji 

kulturalnej - "Szukając Talentów". 

11 300 

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. 

26 000 

Stowarzyszenie 

Kulturalne 

Orkiestra Dęta               

w Swarzędzu 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Organizacja działań popularyzujących kulturę, 

sztukę, tradycję i dziedzictwo narodowe poprzez 

prowadzenie orkiestry detej. 

66 000 
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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 pikniku kulturalno - edukacyjnego                  

"XI 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 Niepełnosprawnych - 

Anielskie Śpiewogranie. 

4 500 

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. 
5 000 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. Św. Mikołaja 

w Wierzenicy 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Koncert 

dedykowany darczyńcom, wolontariuszom, 

podopiecznym Zespołu Caritas oraz czytelnikom 

"Wierzeniczeń" z okazji 20-lecia działalności. 

10 000 

 

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. 
4 500 
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III KONKURS  
 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr WOM.0050.1.55.2019 Burmistrza Miasta i Gminy 

Swarzędz z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

NAZWA ZADANIA: Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego   

dla dzieci i młodzieży. 

 

Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 

dotacja w zł 

Parafia Rzymskokatolicka                

pw. św. Mikołaja                       

w Wierzenicy 

Wsparcie działań w zakresie organizacji 

wypoczynku wakacyjnego dla dzieci                        

i młodzieży. Poznaj piękno przyrody                   

i historię mazowieckiej ziemi. 

7 600 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Dzieci Specjalnej Troski   

im. Leszka Grajka                          

w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie organizacji 

wypoczynku wakacyjnego dla dzieci                  

i młodzieży. Wyjazd profilaktyczno-

zdrowotny z wypoczynkiem nad morzem 

dla dzieci i osób niepełnosprawnych                            

z opiekunem. 

12 220 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Matki Bożej 

Wspomożycielki Wiernych 

w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie organizacji 

wypoczynku wakacyjnego dla dzieci                      

i młodzieży. Ostróda 2019. 
8 550 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Matki Bożej 

Wspomożycielki Wiernych 

w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie organizacji 

wypoczynku wakacyjnego dla dzieci                    

i młodzieży. Piłka 2019. 
3 500 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Matki Bożej 

Wspomożycielki Wiernych 

w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie organizacji 

wypoczynku wakacyjnego dla dzieci                      

i młodzieży. Franciszkańskie Czwartki 

2019. 

3 500 

Związek Harcerstwa 

Polskiego Chorągiew 

Wielkopolska, Hufiec 

Poznań-Rejon ZHP, 

reprezentowany przez 

Komendę Ośrodka ZHP 

Kobylnica 

Wsparcie działań w zakresie organizacji 

wypoczynku wakacyjnego dla dzieci                 

i młodzieży. Harcerska Akcja Letnia 

2019. 

8 550 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Św. Marcina Biskupa       

w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie organizacji 

wypoczynku wakacyjnego dla dzieci                  

i młodzieży. Kolonia letnia dla dzieci 

uczęszczających do Świetlicy 

Środowiskowo-Profilaktycznej. 

3 800 

Związek Harcerstwa 

Rzeczypospolitej-Okręg 

Wielkopolski 

Wsparcie działań w zakresie organizacji 

wypoczynku wakacyjnego dla dzieci                  

i młodzieży. Obóz letni Swarzędzkiego 

Szczepu Harcerskiego Dukt ZHR 2019. 

11 400 
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Związek Harcerstwa 

Rzeczypospolitej-Okręg 

Wielkopolski 

Wsparcie działań w zakresie organizacji 

wypoczynku wakacyjnego dla dzieci                      

i młodzieży. Uczestnictwo Zastępów 

Zastępowych swarzędzkiego środowiska 

ZHR w obchodach powstania 

warszawskiego oraz w zlocie "ZHR 3.0"    

z okazji 30-lecia ZHR-u. 

4 370 

Stowarzyszenie Kulturalne 

Orkiestra Dęta w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie organizacji 

wypoczynku wakacyjnego dla dzieci                        

i młodzieży poprzez organizację obozu 

kondycyjno-wypoczynkowego                           

w Rogoźnie. 

6 500 

Związek Harcerstwa 

Polskiego Chorągiew 

Wielkopolska, 

reprezentowany przez 

Hufiec Poznań-Nowe 

Miasto ZHP 

Wsparcie działań w zakresie organizacji 

wypoczynku wakacyjnego dla dzieci                  

i młodzieży. Obóz Swarzędzkiego 

Szczepu Harcerskiego. 

6 650 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Chrystusa Jedynego 

Zbawiciela w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie organizacji 

wypoczynku wakacyjnego dla dzieci                     

i młodzieży. Wakacje z Bogiem. 

8 360 
(uwaga: parafia 

zrezygnowała                   

z dotacji) 

 

IV KONKURS  
 

Załącznik do zarządzenia nr WOM.0050.1.142.2019 Burmistrza Miasta i Gminy 

Swarzędz z dnia 31 października 2019 r. 

NAZWA ZADANIA: Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej                        

i sportu. Organizacja obozów szkoleniowych. 

Wnioskodawca Tytuł zadania 
Przyznana 

dotacja w zł 

Klub Sportów Walki 

Kuzi Sport 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Organizacja obozów 

szkoleniowych. Organizacja i uczestnictwo                 

w seminariach szkoleniowych dla dyscypliny 

karate WKF. 

2 500 

Uczniowski Klub 

Sportowy Lider 

Swarzędz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Organizacja obozów 

szkoleniowych. Obóz przygotowawczy                        

w Szamocinie. 

5 400 

Ludowy Zespół 

Sportowy Piast 

Kobylnica 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Organizacja obozów 

szkoleniowych - obóz przygotowawczy                       

do sezonu. 

5 400 

Klub Sportowy Nad 

Cybiną Meblorz 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Organizacja obozów 

szkoleniowych - organizacja obozu 

szkoleniowego Meblorza Swarzędz. 

5 400 
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Swarzędzki Klub 

Sportowy "Unia" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Organizacja obozów 

szkoleniowych. Organizacja obozu 

szkoleniowego sekcji zapaśniczej Unii Swarzędz. 

3 840 

Swarzędzki Klub 

Sportowy "Unia" 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Organizacja obozów 

szkoleniowych. Organizacja obozu 

szkoleniowego seniorów Unii Swarzędz. 

5 400 

Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej 

Antares Zalasewo 

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Organizacja obozów 

szkoleniowych. Obóz Antaresu Zalasewo. 
2 000 

 
8. Zestawienie wniosków złożonych przez stowarzyszenia ogrodowe na podstawie uchwały                          

nr VII/113/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: 

określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Swarzędz dotacji celowych w 2019 roku                       

na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych                       

na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, z informacją o przyznanej dotacji                   

wraz z przeznaczeniem: 

 

1) Rodzinny Ogród Działkowy „Kwitnąca Dolina” w Swarzędzu:  

17 000 zł z przeznaczeniem na ułożenie chodnika, 

 

2) Rodzinny Ogród Działkowy „Meblarz” w Swarzędzu:  

16 600 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, 

 

3) Rodzinny Ogród Działkowy „Nad Cybiną” w Swarzędzu:  

16 500 zł z przeznaczeniem na dobudowę zaplecza biurowo-magazynowego do budynku 

świetlicy ogrodowej, 

 

4) Rodzinny Ogród Działkowy „Nasz Gruszczyn” w Gruszczynie:  

17 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usługę montażu słupów i lamp 

oświetleniowych z podłączeniem, 

 

5) Rodzinny Ogród Działkowy „Piast” w Wierzenicy:  

16 300 zł z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw oraz budowę siłowni na otwartym 

powietrzu, 

 

6) Rodzinny Ogród Działkowy „Relax” w Swarzędzu:  

16 600 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłączenia energetycznego. 

 


