
ZARZĄDZENIE NR WSO.0050.1.62.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

z dnia 17 czerwca 2013 r.

w sprawie dokonania wyboru ofert z zakresu: turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku 
dzieci i młodzieży, złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 

WSO.0050.1.30.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 26 marca 2013 r., na 
wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 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 2013 r., poz. 594), 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 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwały nr XXXII//292/2012 Rady Miejskiej 
w Swarzędzu z dnia 25 października 2012 r. 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 
2013 rok, zarządzam co następuje: 

§ 1. 

Przyznaję dotacje organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 
3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
realizację zadań publicznych w 2013 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 1 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) rozliczeniu 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 Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz             
na stronie internetowej www.swarzedz.pl.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WSO.0050.1.62.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 17 czerwca 2013 r.

1. NAZWA ZADANIA:   Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży.

Wnioskodawca Tytuł zadania Przyznana 
dotacja

Oddział PTTK "MEBLARZ" 
w Swarzędzu 

Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci 
i młodzieży. Organizacja imprez turystycznych. 4 000

Oddział PTTK Poznań- Nowe Miasto 
w Poznaniu im. Franciszka Jaśkowiaka 

Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci 
i młodzieży- cykl imprez turystyczno- krajoznawczych. 4 000

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

Wnioskodawca Tytuł zadania Przyznana 
dotacja

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski 
im. Leszka Grajka 

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. 

8 000

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja 
w Wierzenicy 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego 
dla dzieci i młodzieży. Organizacja kolonii w formie wycieczki turystyczno- 

wypoczynkowej do Władysławowa pt. Poszukiwacze morskich skarbów. 
8 000

Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta 
w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego 
dla dzieci i młodzieży poprzez współorganizację obozu kondycyjnego. 3 000

Klub Sportowy Victoria Judo Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego 
dla dzieci i młodzieży. Wypoczynek poprzez sport w Mrzeżynie. 

DOTACJI NIE 
PRZYZNANO

ZHP- Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań- 
Rejon ZHP, Ośrodek ZHP Kobylnica 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego 
dla dzieci i młodzieży. Harcerska Akcja Letnia 2013. 8 000

Fundacja Rozwoju Edukacji i Sportu 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego 
dla dzieci i młodzieży. Organizacja zajęć sportowych w ramach letniego 
wypoczynku dla młodzieży w wieku 7- 17 lat w ramach Campu Fundacji 

Realu Madryt w Gniewinie. 

DOTACJI NIE 
PRZYZNANO 
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Ludowy Zespół Sportowy PIAST Kobylnica Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego 
dla dzieci i młodzieży- organizacja jesiennego obozu sportowego. 

DOTACJI NIE 
PRZYZNANO

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski 
Oddział Regionalny, Oddział Miejski w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego 
dla dzieci i młodzieży. Organizacja kolonii wypoczynkowych "Słoneczny 

Brzeg" w Kołobrzegu. 
4 000

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji 
Poznańskiej- Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 

Parafii pw. Św. Marcina 

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

do Świetlicy Środowiskowo- Profilaktycznej. 
5 000

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Lider 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego 
dla dzieci i młodzieży. Obóz profilaktyczno- integracyjny 

pt. "Cudze chwalicie, swego nie znacie- najpiękniejsze zakątki 
Wielkopolski". 

5 000

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej- Okręg 
Wielkopolski, Swarzędzki Szczep Harcerski "Dukt" 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego 
dla dzieci i młodzieży "Obóz harcerski Łysinin 2013". 8 000

Stowarzyszenie sportowe "Akademia Tenisa Point" 
Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego 

dla dzieci i młodzieży. Półkolonie oraz Kolonie tenisowo- sportowe lato 
2013. 

DOTACJI NIE 
PRZYZNANO

ZHP- Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań- 
Rejon ZHP, Harcerski Klub Turystyczny "Azymut" 

w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego 
dla dzieci i młodzieży. Obóz wędrowny HKT "Azymut" "Jura 2013". 5 000

Fundacja "ARTiFAKT" Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego 
dla dzieci i młodzieży "Wakacyjna kuźnia talentów". 3 800

ZHP- Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań- 
Nowe Miasto ZHP, Szczep "Uroczysko" 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego 
dla dzieci i młodzieży. Obóz Szczepu "Uroczysko"- Hufiec Poznań Nowe 

Miasto "Żeglarze- wędrowcy dawnych mórz". 
5 000

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej 
Wspomożycielki Wiernych 

w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego 
dla dzieci i młodzieży. Obóz o charakterze formacyjno- krajoznawczo- 

rekreacyjnym Dębki 2013. 
8 000

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej 
Wspomożycielki Wiernych 

w Swarzędzu 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego 
dla dzieci i młodzieży. "Franciszkańskie Czwartki 2013". 2 000
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