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Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Powiatu 

Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa                     

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                    

i o wolontariacie  

za rok 2012. 

 

W 2010 roku Rada Powiatu Łowickiego uchwaliła Wieloletni Program Współpracy  

na lata 2011-2015 Samorządu Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi                   

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.                          

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

(Uchwała Nr LVII/420/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 października 2010r. w sprawie Wieloletniego Programu 

Współpracy na lata 2011-2015 Samorządu Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,                       

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie               

oraz Uchwała Nr VIII/62/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały            

Nr LVII/420/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Wieloletniego Programu 

Współpracy na lata 2011 - 2015 Samorządu Powiatu Łowickiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,                      
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) 

Program określa m.in. cele, priorytetowe zadania publiczne podlegające wsparciu oraz formy 

i zasady współpracy Powiatu Łowickiego z trzecim sektorem. 

Realizacja zadań w roku 2012. 

Zadania zawarte w § 6 ww. Programu, t.j.:  

-w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (§ 6 pkt 5);  

-w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (§ 6 pkt 4); 

-w zakresie turystyki (§ 6 pkt 6). 

 

Zarząd Powiatu Łowickiego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego                 

i wolontariacie podjął Uchwałę Nr 188/2012 ZPŁ z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 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.  

Na realizację ww. zadań przeznaczono środki w wysokości 105 000,00 zł. 

Oferty składać można było do dnia 1 lutego 2012 roku. W myśl Uchwał Zarządu 

Powiatu Łowickiego Nr 205/2012; 206/2012 oraz 207/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku 

powołane zostały Komisje Konkursowe do wyboru ofert. W Komisjach zasiadał Wicestarosta 

Łowicki – Marcin Kosiorek, Radny Rady Powiatu Łowickiego, Członek Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji Powiatu - Artur Michalak, osoby, które 

zajmują się poszczególnymi zakresami zadań oraz pracownicy Wydziału EKS.  

Zgodnie z Uchwałą Nr 210/2012 ZPŁ z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie określenia 

wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  

w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

podział dotacji przedstawiał się następująco:  
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Nazwa Oferenta Nazwa zadania Przyznana dotacja oraz zakres dotowanego zadania 

Ludowy Klub 

Sportowy 

 „Victoria” Bielawy 

Szkolenie młodzieży uzdolnionej 

– obóz kondycyjny dla dzieci  

i młodzieży. 

3.350,00 zł 

„Obóz kondycyjny dla dzieci  

i młodzieży w zakresie wynajmu sali sportowej”. 

 

Międzyszkolny Klub 

Sportowy „Zryw” w 

Łowiczu 

 „ Organizacja zajęć sportowych 

szkoleniowo-treningowych dla 

dzieci i młodzieży w judo”. 

2.500,00 zł  

„Organizacja zajęć sportowych szkoleniowo-

treningowych dla dzieci i młodzieży w judo” w 

zakresie wynagrodzenia trenera z narzutami ZUS”. 

 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Korabka” 

w Łowiczu 

 „Szkolenie i współzawodnictwo 

sportowe dzieci i młodzieży 

(m.in. szkolenie młodzieży 

uzdolnionej sportowo)”. 

 

1.000,00 zł  

„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i 

młodzieży (m.in. szkolenie młodzieży uzdolnionej 

sportowo) w zakresie  transportu (faktury, delegacje 

za zawody)”. 

 

Łowicki Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

„Wspieranie aktywności 

fizycznej 

 i zapobieganie izolacji 

społecznej osób starszych w 

zakresie wynagrodzenia 

instruktorów”. 

2.250,00 zł 

„Wspieranie aktywności fizycznej 

 i zapobieganie izolacji społecznej osób starszych w 

zakresie wynagrodzenia instruktorów”. 

 

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”. 

12.500,00 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. 

 

Uczniowski Klub 

Sportowy 

„Błyskawica” w 

Domaniewicach 

 „Szkolenie dzieci i młodzieży  

w formie zajęć i zgrupowań 

sportowych”. 

 

9.000,00 zł 

 Szkolenie dzieci i młodzieży  

w formie zajęć i zgrupowań sportowych w zakresie 

wyżywienia 

 i noclegów podczas zgrupowań  

w Zakopanem i Sanoku. 

 

Miejski Uczniowski 

Klub Sportowy 

„Pelikan” w Łowiczu 

 „Upowszechnianie sportu  

i aktywnego stylu życia wśród 

mieszkańców Powiatu 

Łowickiego  

 – Nasze wakacje”. 

 

8.000,00 zł  

 Organizacja obozów szkoleniowo-

wypoczynkowych w zakresie zakwaterowania,  

wyżywienia oraz transportu. 

 

Uczniowski Miejski 

Klub Sportowy 

„Księżak” w Łowiczu 

 „Organizacja Mistrzostw 

Księstwa Łowickiego w 

Minikoszykówce dziewcząt”. 

 

500 zł  

„Organizacja Mistrzostw Księstwa Łowickiego w 

Minikoszykówce dziewcząt”  w zakresie zakupu 

nagród. 

 

Uczniowski Miejski 

Klub Sportowy 

„Księżak” w Łowiczu 

 „Organizacja III Mistrzostw 

Księstwa Łowickiego w 

Koszykówce  chłopców”. 

 

500 zł 

„Organizacja III Mistrzostw Księstwa Łowickiego w 

Koszykówce  chłopców”  w zakresie zakupu nagród. 
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Uczniowski Miejski 

Klub Sportowy 

„Księżak” w Łowiczu 

 „ Obóz sportowy sekcji 

koszykówki dziewcząt i 

chłopców UMKS Księżak 

Łowicz”. 

 

3.000,00 zł  

„Obóz sportowy sekcji koszykówki dziewcząt                   

i chłopców UMKS Księżak Łowicz” w zakresie 

wyżywienia i zakwaterowania.  

 

Powiatowy Szkolny 

Związek Sportowy w 

Łowiczu  

 „Organizacja Mistrzostw 

Powiatu Łowickiego w ramach 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 

Gimnazjady Szkolnej i 

Licealiady szkolnej”. 

 

20.000,00 zł  

„Organizacja Mistrzostw Powiatu Łowickiego w 

ramach Igrzysk 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,  

- obsługi medycznej,  

- zakupu artykułów kancelaryjnych. 

 

Klub Sportowy 

„Księżak  

w Łowiczu 

„Organizacja i prowadzenie zajęć 

sportowych szkoleniowo-

treningowych dla chłopców  

i dziewcząt”. 

                                     4.000,00 zł 

„Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych 

szkoleniowo-treningowych dla chłopców  

i dziewcząt w zakresie wynagrodzeń trenerskich, 

przejazdu zawodników  

i trenerów na wydarzenia sportowe, turnieje, 

koszty zakwaterowania  

i wyżywienia zawodników podczas meczów, 

turniejów i treningów”. 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Pałac” 

Nieborów 

 „Organizacja turniejów przez 

UKS „Pałac” Nieborów oraz 

udział zawodników UKS „Pałac” 

Nieborów w Mistrzostwach 

Województwa Łódzkiego 

Juniorów w szachach 

„klasycznych” na rok 2012, 

Mistrzostwach Polski Juniorów  

w szachach „błyskawicznych”  

i „szybkich” oraz w Półfinale 

Mistrzostw Polski Juniorów  

na rok 2012”. 

2.000,00 zł  

 „Organizacja turniejów przez UKS „Pałac” 

Nieborów w zakresie zakupu nagród”. 

 

Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy 

„Asik” w 

Domaniewicach 

 „Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w tym 

organizowanie imprez 

rekreacyjno – sportowych oraz 

szkolenie dzieci i młodzieży  

w zakresie piłki siatkowej”.  

 

4.000,00 zł  

„Upowszechnianie kultury fizycznej  

i sportu w tym organizowanie imprez 

rekreacyjno – sportowych oraz szkolenie dzieci i 

młodzieży  

w zakresie dofinansowania kosztów organizacji 

obozu sportowego letniego”. 
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Zgodnie z Uchwałą Nr 211/2012 ZPŁ z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie 

określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 

publicznych w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i tradycji podział dotacji przedstawia się następująco:  

Nazwa Oferenta Nazwa zadania 
Przyznana dotacja oraz zakres 

dotowanego zadania 

 

Stowarzyszenie 

Historyczne im. „10 Pułku 

Piechoty” , 

 ul. Podrzeczna 30 w 

Łowiczu 

 

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i tradycji pod nazwą  „Od 

Dziesiątaka dla Przedszkolaka” 

 

                  

                   4.000,00 zł 
Dofinansowanie zdania: „Od 

Dziesiątaka dla Przedszkolaka             

w zakresie zakupu plakatów, 

zestawów na dzień dziecka                   

z upominkami, gadżetami, zakupu 

bannerów. 

 

 

Fundacja Form i Kształtów 

Kałdus 16;    

86-200 Chełmno  

 

 

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i tradycji realizowane poprzez 

wspieranie inicjatyw mających na celu 

rozwój animacji kulturalnej mieszkańców 

powiatu łowickiego pn. „Teren Budowy”.  

 

4.000,00 zł  

Dofinansowanie zadania                    

z zakresu kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i tradycji realizowanego 

poprzez wspieranie inicjatyw 

mających na celu rozwój animacji 

kulturalnej mieszkańców powiatu 

łowickiego pn. „Teren budowy”              

w zakresie zakupu rekwizytów, 

wynagrodzenia koordynatora 

zadania, projektu i druku materiałów 

promocyjnych i reklamowych  

plakatu/folderu/naklejek. 

Zgodnie z Uchwałą Nr 212/2012 ZPŁ z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie 

określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 

publicznych w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu turystyki podział dotacja w wysokości 

10 000,00 zł została przyznana Łowickiej Akademii Sportu  na realizację zadania: 

„Upowszechnianie  i promocja walorów turystycznych poprzez różne formy aktywności”  

w zakresie zakupu łodzi wiosłowych turystycznych, zakupu kajaków dwuosobowych  

z kompletem wioseł i kapoków oraz zakupu kajaka jednoosobowego z kompletem wiosło  

i kapok”.  

Zawarte  zostały również dwie umowy w trybie pozakonkursowym w myśl art. 19a 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

z Uczniowskim Klubem Sportowym „Korabka” w Łowiczu - „Szkolenie i współzawodnictwo 

sportowe dzieci i młodzieży w zakresie dofinansowania kosztów obozu szkoleniowego                    

na Teneryfie w Las Americas” na kwotę 2 000,00 zł oraz z Uczniowskim Klubem Sportowym 

„Błyskawica” w Domaniewicach -  „Szkolenie dzieci i młodzieży. Organizacja konsultacji 

szkoleniowej w zakresie wynajęcia sztucznego lodowiska” na kwotę 3000,00 zł.  

Wszystkie zawarte umowy w roku 2012 zostały prawidłowo zrealizowane.  
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Zadania zawarte w § 6 pkt 3 ww. Programu, t.j.: w zakresie działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych i pomocy społecznej . 

 
 

W dniu 26 stycznia 2012 roku Zarząd Powiatu Łowickiego uchwałą nr 197/2012 ogłosił 

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2012 roku przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego                 

na zadania w zakresie organizacji i prowadzenia całodobowych placówek opiekuńczo – 

wychowawczych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu 

sprawowania instytucjonalnej pieczy zastępczej w formie placówek opiekuńczo – 

wychowawczych  wynosiła 450 000 złotych. Oferty należało złożyć  w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w terminie do dnia 29 lutego 2012 roku. Zarząd Powiatu Łowickiego  

powołał uchwałą Komisję Konkursową do wyboru ofert. W dniu 13 marca 2012 roku 

Komisja dokonała oceny oferty złożonej przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 

„Nadzieja” w Łowiczu i zaproponowała Zarządowi odrzucenie oferty, ponieważ złożona 

oferta nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie. W dniu 16 marca 2012 

roku  Zarząd Powiatu Łowickiego Uchwałą nr 217/2012 unieważnił konkurs. 

 W dniu  5 czerwca 2012 roku Zarząd Powiatu Łowickiego uchwałą nr 253/2012 po raz 

kolejny ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 roku 

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

na zadania w zakresie organizacji i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

Zadanie polegało na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu 

socjalizacyjnego dla 14 dzieci. Na realizację zadanie w okresie od 1 sierpnia 2012 roku do 31 

grudnia 2012 roku zaplanowano kwotę  210 tys. złotych. Oferty należało składać do dnia 13 

lipca 2012 roku. Zarząd Powiatu Łowickiego powołał Komisję Konkursową w celu wyboru 

oferty. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta Stowarzyszenia Centrum 

Wolontariatu „Nadzieja”  w Łowiczu. W toku prac Komisji w dniu 14 sierpnia 2012 roku 

Stowarzyszenie złożyło pismo wycofujące złożoną ofertę. W związku z tym Komisja 

Konkursowa zaproponowała unieważnienie konkursu. Zarząd Powiatu Łowickiego Uchwałą  

nr 298/2012 w dniu 22 sierpnia 2012 roku unieważnił otwarty konkurs ofert. 

  W dniu 7 września 2012 roku Zarząd Powiatu Łowickiego na podstawie uchwały                        

nr 309/2012  znów ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo – 

wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci. Planowane środki finansowe na realizację 

zadania w okresie od 1 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wynosiły 86.800,00 

złotych. Na realizację zadania w powyższym okresie przeznaczono kwotę 3.100,00  złotych 

miesięcznie na jedno dziecko z terenu Powiatu Łowickiego. W dniu 11 października 2012 

roku Zarząd Powiatu Łowickiego uchwałą nr 324/2012 unieważnił otwarty konkurs ofert, 

ponieważ nie została złożona żadna oferta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Opracowanie:  

Joanna Idzikowska- Wydział EKS 

Katarzyna Reczulska- Wydział EKS 
Robert Wójcik-Dyrektor PCPR w Łowiczu 


