
ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1.87.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie dokonania wyboru ofert z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, złożonych
w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym zarządzeniem nr WOM.0050.1.64.2022 Burmistrza

Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 7 kwietnia 2022 r., na wsparcie realizacji zadania publicznego
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 2022 r.,  poz. 559 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  zadania  publicznego  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.0050.1.87.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
z dnia 12 maja 2022 r.

NAZWA ZADANIA: Wsparcie działań  w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego
dla dzieci i młodzieży. 

Wnioskodawca Tytuł zadania
Przyznana

dotacja 
w zł

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.

10 000

Klub Sportowy Victoria Judo

Wsparcie działań w zakresie
organizacji wypoczynku wakacyjnego

dla dzieci i młodzieży. Bałtyk
na sportowo.

6 000

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Mikołaja w Wierzenicy

Wsparcie działań w zakresie
organizacji wypoczynku wakacyjnego

dla dzieci i młodzieży. Wędrówki
historycznym szlakiem Kardynała

Stefana Wyszyńskiego.

10 000

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 2022.

9 000

Fundacja Nowoczesny Konin
Wsparcie działań w zakresie

organizacji wypoczynku wakacyjnego
dla dzieci i młodzieży: Fachman.

NIE
PRZYZNANO

DOTACJI

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Wspomożycielki

Wiernych w Swarzędzu

Wsparcie działań w zakresie
organizacji wypoczynku wakacyjnego
dla dzieci i młodzieży. Franciszkańskie

Czwartki 2022.

7 000

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Wspomożycielki

Wiernych w Swarzędzu

Wsparcie działań w zakresie
organizacji wypoczynku wakacyjnego
dla dzieci i młodzieży. Swobnica 2022.

8 400

Stowarzyszenie Kulturalne
Orkiestra Dęta w Swarzędzu

Wsparcie działań w zakresie
organizacji wypoczynku wakacyjnego

dla dzieci i młodzieży poprzez
organizację obozu kondycyjno -

integracyjnego w Wieleniu.

7 000

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Wielkopolska,

reprezentowany przez Hufiec
Poznań-Nowe Miasto ZHP

Wsparcie działań w zakresie
organizacji wypoczynku wakacyjnego
dla dzieci i młodzieży z 9SGZ "Wesołe

Jagódki" oraz 9SŚDH "Dąbrowa"
im. O. A. Małkowskich.

7 000

Id: 433A00E9-B284-4DE9-8DC2-928495739268. Ogłoszony
Strona 2



Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej-Okręg

Wielkopolski

Wsparcie działań w zakresie
organizacji wypoczynku wakacyjnego

dla dzieci i młodzieży. Obóz letni
8 Swarzędzkiej Drużyny Harcerek

"Watra" im. Szarych Szeregów oraz
9 Swarzędzkiej Drużyny Harcerskiej

"Echo Puszczy" im. A. Małkowskiego
w roku 2022.

9 000

Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej-Okręg

Wielkopolski

Wsparcie działań w zakresie
organizacji wypoczynku wakacyjnego

dla dzieci i młodzieży. Obóz letni
drużyn ze Swarzędzkiego Szczepu

Harcerskiego "Dukt" oraz Kierskiego
Szczepu Harcerskiego "Błękitne

Jedynki".

3 835

      

      W przedmiotowym konkursie ofert nie była rozpatrywana następująca oferta:  

Wnioskodawca Tytuł zadania
Fundacja na Rzecz Integracji

Środowiska Akademickiego "Jeden
Uniwersytet"

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży.

     
      Powyższa oferta została złożona niepodpisana.
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