Wykorzystanie i rozliczenie dotacji z realizacji zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe i inne podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w roku 2011 przez organizacje i stowarzyszenia.

Zarząd Powiatu Łowickiego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie podjął Uchwałę Nr 20/2011 ZPŁ z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r., przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
(w formie wsparcia) w zakresie:




upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
turystyki.

Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oferty złożyły:
1) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łowiczu,
2) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łowiczu,
3) Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak” w Łowiczu,
4) Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak” w Łowiczu,
5) Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw” w Łowiczu,
6) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Asik” w Domaniewicach,
7) Uczniowski Klub Sportowy „Korabka” w Łowiczu,
8) Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” w Domaniewicach,
9) Gminny Ludowy Klub Sportowy „Laktoza” w Łyszkowicach,
10) Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan” w Łowiczu,
11) Łowicki Klub Karate – Do „Tsunami”,
12) Uczniowski Klub Sportowy „Pałac” Nieborów.
Zgodnie z Uchwałą Nr 49/2011 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 18 marca 2011 roku
w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację
zadań publicznych w 2011 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego w formie wsparcia z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu, zlecono zadania publiczne i udzielono wsparcia organizacjom
pozarządowym wymienionym w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu według zestawienia ujętego w tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1. Kluby sportowe, rodzaj zadania publicznego oraz wysokość wsparcia
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
L.p.

Nazwa Oferenta

Nazwa zadania

Przyznana dotacja oraz zakres
dotowanego zadania
15 000,00 zł
„Zakup
nagród
indywidualnych
i zespołowych w postaci sprzętu,
pucharów, medali; sfinansowanie
delegacji sędziowskich; wynajem
obiektów sportowych oraz organizacja
i udział reprezentacji Powiatu
Łowickiego
w
imprezach
regionalnych i ogólnopolskich”

1.

Powiatowe Zrzeszenie
Ludowe Zespoły
Sportowe w Łowiczu

„Upowszechnianie sportu i aktywnego
stylu życia wśród mieszkańców
Powiatu Łowickiego; organizacja
imprez sportowo – rekreacyjnych
skierowanych do dzieci i młodzieży ze
szkół podstawowych, gimnazjów
i
szkół
ponadgimnazjalnych;
organizacja oraz udział w imprezach
regionalnych i ogólnopolskich”

2.

Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy w
Łowiczu

3.

Uczniowski Miejski
Klub Sportowy
„Księżak” w Łowiczu

„Organizacja Mistrzostw Powiatu
24 000,00 zł
Łowickiego w ramach Igrzysk „Organizacja Mistrzostw Powiatu
Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady Łowickiego w ramach Igrzysk
Szkolnej i Licealiady szkolnej”
Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady
Szkolnej,
Licealiady Szkolnej
w zakresie:
- obsługi sędziowskiej
i technicznej,
- usług transportowych,
- zakupu pucharów, dyplomów,
medali, nagród,
- kosztów podróży,
- korzystania z obiektów sportowych,
- przygotowania
organizacyjnego
imprez sportowych,
- obsługi medycznej,
- zakupu artykułów kancelaryjnych”
„ Obóz sportowy sekcji koszykówki
3 000,00 zł
dziewcząt i chłopców UMKS Księżak „Obóz sportowy sekcji koszykówki
Łowicz”
dziewcząt i chłopców UMKS Księżak
Łowicz w zakresie wyżywienia
i zakwaterowania”

4.

Uczniowski Miejski
Klub Sportowy
„Księżak” w Łowiczu

5.

Międzyszkolny Klub
Sportowy „Zryw”
w Łowiczu

6.

Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy „Asik”
w Domaniewicach

„Organizacja II Mistrzostw Księstwa
1 000,00 zł
Łowickiego w Koszykówce dziewcząt „Organizacja II Mistrzostw Księstwa
i chłopców”
Łowickiego w Koszykówce dziewcząt
i chłopców w zakresie kosztów
obsługi sędziowskiej technicznej oraz
zakupu pucharów, dyplomów, medali
i nagród”
„ Szkolenie młodzieży uprawiającej
2 500,00 zł
judo”
„ Szkolenie młodzieży uprawiającej
judo w zakresie wynagrodzenia
trenera z narzutami ZUS”
„Upowszechnianie kultury fizycznej
3 000,00 zł
i sportu w tym organizowanie imprez
„Upowszechnianie kultury fizycznej
rekreacyjno – sportowych oraz
i sportu w tym organizowanie imprez
szkolenie
dzieci
i
młodzieży
rekreacyjno – sportowych oraz
w zakresie piłki siatkowej”
szkolenie
dzieci
i
młodzieży
w zakresie piłki siatkowej, w zakresie
zakupu nagród na Turniej Piłki
Siatkowej i Turniej Mini Piłki
Siatkowej”

7.

Uczniowski Klub
Sportowy „Korabka”
w Łowiczu

„Szkolenie i
współzawodnictwo
2 000,00 zł
sportowe dzieci i młodzieży (m.in. „Szkolenie
i
współzawodnictwo
szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowe dzieci i młodzieży (m.in.
sportowo)”
szkolenie młodzieży uzdolnionej
sportowo) w zakresie wyżywienia
i zakwaterowania oraz transportu
na podstawie faktur i delegacji
za zawody”

8.

Uczniowski Klub
„Szkolenie dzieci
Sportowy „Błyskawica” w formie zajęć
w Domaniewicach
sportowych”

9.

Gminny Ludowy Klub
Sportowy „Laktoza”
w Łyszkowicach

„Reprezentacja Powiatu Łowickiego
1 500,00 zł
na Międzynarodowym Turnieju Piłki „Reprezentacja Powiatu Łowickiego
Nożnej ZINA DOBIEGNIEW CUP na Międzynarodowym Turnieju Piłki
2011 ”
Nożnej ZINA DOBIEGNIEW CUP
2011 w zakresie zakwaterowania”

10.

Miejski Uczniowski
Klub Sportowy
„Pelikan” w Łowiczu

11.

Łowicki Klub Karate –
Do „Tsunami”

„Szkolenie i
współzawodnictwo
5 000,00 zł
sportowe dzieci i młodzieży (m.in. „Szkolenie i
współzawodnictwo
szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowe dzieci i młodzieży (m.in.
sportowo – „Nasze wakacje)”
szkolenie młodzieży uzdolnionej
sportowo
–
Nasze
wakacje)
w
zakresie
zakwaterowania
i wyżywienia oraz transportu”
„Organizacja zajęć sportowych dla
1 000,00 zł
dzieci i młodzieży w dyscyplinie „Organizacja zajęć sportowych dla
Karate”
dzieci i młodzieży w dyscyplinie
Karate w zakresie wynagrodzenia
instruktora”

12.

Uczniowski Klub
Sportowy „Pałac”
Nieborów

i
i

młodzieży
10 000,00 zł
zgrupowań „Szkolenie dzieci i młodzieży
w formie zajęć i zgrupowań
sportowych w zakresie wyżywienia
i noclegów podczas zgrupowania
w Zakopanem i Sanoku oraz wynajmu
lodowiska w Sanoku”

„Organizacja turniejów przez UKS
2 000,00 zł
Pałac
Nieborów
oraz
udział „Organizacja turniejów przez UKS
zawodników UKS Pałac Nieborów Pałac Nieborów w zakresie zakupu
w
Mistrzostwach
Województwa nagród”
Łódzkiego Juniorów, Mistrzostwach
Polski Juniorów oraz w Półfinale
Mistrzostw
Polski
Juniorów
na 2011 r.”

Łączna kwota udzielonych dotacji z zakresu sportu w roku 2011 wyniosła 70 000,00 zł.
Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oferty złożyły:
1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka im. A. Kamińskiego Komenda
Hufca Łowicz,
2. Fundacja Form i Kształtów Kałdus 16, 86-200 Chełmno.
Zgodnie z Uchwałą Nr 52/2011 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację
zadań publicznych w 2011 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego w formie wsparcia z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji zlecono zadania publiczne i udzielono wsparcia organizacjom

pozarządowym wymienionym w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie według zestawienia
ujętego w tabeli Nr 2.
Tabela Nr 2. Organizacje pozarządowe, zadanie publiczne oraz wysokość wsparcia w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Nazwa Oferenta

Nazwa zadania

Przyznana dotacja oraz zakres
dotowanego zadania

Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew
Łódzka im. A. Kamińskiego
Komenda Hufca Łowicz

„Młodzieżowe spotkania plenerowe
4.000,00 zł
– Nadbzurzańskie inspiracje 5”
„Młodzieżowe spotkania plenerowe –
Nadbzurzańskie inspiracje 5 w zakresie
wynagrodzenia dla twórców ludowych,
zakupu nagród rzeczowych i dyplomów,
zakupu
materiałów
programowych,
dekoracyjnych,
scenograficznych,
papierniczych
oraz
materiałów
promujących (plakaty, ulotki)”
Fundacja Form i Kształtów Zadanie w zakresie kultury, sztuki,
6.000,00 zł
Kałdus 16, 86-200 Chełmno ochrony dóbr kultury i tradycji „Dofinansowanie zadań z zakresu kultury,
realizowane poprzez wspieranie sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
inicjatyw mających na celu rozwój realizowane poprzez wspieranie inicjatyw
animacji kulturalnej mieszkańców mających na celu rozwój animacji
powiatu łowickiego pn „Teren kulturalnej
mieszkańców
powiatu
Budowy 2011”
łowickiego pn. „Teren Budowy 2011”
w
zakresie
zakupu
materiałów
na rekwizyty do warsztatów, przewozu
sprzętu/materiałów,
przejazdu
osób,
ubezpieczenia
imprezy,
wykonania
i montażu filmu, wykonania zdjęć, oraz
wynagrodzenia koordynatora zadania ”

Łączna kwota udzielonych dotacji z zakresu kultury w roku 2011 wyniosła 10 000,00 zł.
Zgodnie z zawartymi umowami przyznane środki finansowe na realizację zadań z zakresu
kultury fizycznej oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dla
poszczególnych stowarzyszeń zostały przekazane na specjalnie w tym celu wyodrębnione
rachunki bankowe przeznaczone wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadań.
Na realizację zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego w formie wsparcia z zakresu turystyki w 2011 roku nie wpłynęła żadna
oferta.
Oprócz ww. dotacji przyznano również dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w myśl
art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Błyskawica” w Domaniewicach,
na realizację zadania: „Szkolenie dzieci i młodzieży w formie zajęć i zgrupowań
sportowych”– w wysokości 10 000,00 zł.

Sporządziła: Katarzyna Reczulska
Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu

