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SPRAWOZDANIE
z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy
Miasta Łowicza 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
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1. Wstęp
Organizacje pozarządowe, tzw. III sektor, są ważnym partnerem władz samorządowych
stymulujących rozwój miasta Łowicza. Silne organizacje pozarządowe są efektywnym partnerem
w

realizowaniu

aktywnych

polityk

rynku

pracy,

dialogu

społecznego,

pobudzają

aktywność

i zaangażowanie mieszkańców. Powierzenie organizacjom pozarządowym zadań społecznych zwiększa
efektywność i skuteczność ich realizacji. Dlatego stymulowanie rozwoju III sektora leży w interesie każdego
samorządu.
W celu określenia czytelnych podstaw wzajemnych relacji pomiędzy organami władzy publicznej a
organizacjami III sektora, samorząd Miasta Łowicza uchwala Program, który jest istotnym elementem
lokalnej polityki społecznej i finansowej.

Uchwała stanowi dokument określający w perspektywie

wieloletniej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także obszary oraz priorytetowe zadania
publiczne realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na terenie miasta lub na rzecz jego mieszkańców.
Wieloletni Program Współpracy Miasta Łowicza z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2016
(zwany dalej Programem) został uchwalony 24 listopada 2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu
Nr XVIII/129/2011. Uchwalanie Programu jest obowiązkiem gmin wynikającym z ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.).
Celem

głównym

Wieloletniego

Program

Współpracy Miasta

Łowicza

z

organizacjami

pozarządowymi na lata 2012-2016 jest kształtowanie partnerstwa Miasta Łowicza z organizacjami
pozarządowymi dla wspólnych działań służących definiowaniu i zaspakajaniu potrzeb mieszkańców oraz
wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej. Samorząd łowicki deklaruje budowanie dialogu
obywatelskiego, chęć umocnienia lokalnych działań, stworzenia warunków do powstawania inicjatyw
i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej oraz wyraża chęć realizacji zadań ustawowych
w ścisłym współdziałaniu z ww. podmiotami.
Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi, określa obszary i zasady oraz
formy współpracy Miasta Łowicza z III sektorem a także zawiera wykaz zadań priorytetowych, będących
podstawą do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie
zadań publicznych, pozostających we właściwości samorządu miasta, a realizowanych przez organizacje
pozarządowe.
Program powstał w wyniku prac Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z Wydziałem
Spraw Społecznych oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych. W listopadzie 2011 r. zorganizowane
zostały przez Urząd Miejski konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Konsultacje przeprowadzono w formie formularza konsultacji poprzez zamieszczenie
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projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łowiczu, w Biuletynie Informacji
Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łowiczu oraz rozesłania drogą korespondencyjną za
potwierdzeniem odbioru. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji byli pracownicy
Urzędu Miejskiego w Łowiczu – Pani Ewa Rześna - Kukieła – inspektor Wydziału Spraw Społecznych oraz
Pan Michał Zalewski – Z-ca Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki. Uwagi do projektu
Programu należało zgłaszać w formie pisemnej przy pomocy formularza konsultacji za pośrednictwem:


poczty elektronicznej promocja@um.lowicz.pl, wss@um.lowicz.pl



numer faksu 46 830-91-18 lub 46 830-91-60



korespondencyjnie

adres

siedziby Urząd Miejski

w Łowiczu, ul.

Stary Rynek

1;

99-400 Łowicz z dopiskiem „Program współpracy – konsultacje”


osobiście do Wydziału Promocji, Kultury Sportu i Turystyki w pok. nr 6 (parter) lub do Wydziału
Spraw Społecznych II piętro pok. nr 19.
W wyznaczonym terminie konsultacji nie wpłynęły żadne wnioski – formularze konsultacji lub

ewentualne uwagi, opinie dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie przyjęcia
Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016.
W § 6 Programu określono następujące formy współpracy:
„Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy i pozafinansowy.
2. Zakres współpracy obejmuje:
1) podejmowanie wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców Łowicza;
2) współpraca przy opracowywaniu i realizacji programów na rzecz podnoszenia poziomu życia i
szerszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Miasta Łowicza;
3) współpraca przy wykorzystywaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania;
4) koordynacja działań w celu rozwiązywania problemów społecznych;
5) wypracowanie sprawnego systemu informacji o aktualnie obowiązujących przepisach prawnych oraz
źródłach i zasadach pozyskiwania środków na realizację programów;
6) promocja najskuteczniejszych i efektywnych rozwiązań realizowanych przez organizacje pozarządowe
na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i zaspokajania potrzeb mieszkańców Łowicza;
7) inspirowanie działań na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej umożliwiającej wymianę
informacji i doświadczeń w zakresie roli organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów
społecznych regionu i środowisk lokalnych.
3. Współpraca pomiędzy Miastem, a organizacjami pozarządowymi o charakterze wsparcia finansowego
może być prowadzona w szczególności poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym i innym wyżej
wymienionym podmiotom realizacji zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Miasta poprzez:
1) powierzenie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
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2) wspieranie zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
4. Wybór zlecenia realizacji zadań publicznych w trybie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 Ustawy,
lub w innym trybie określonym w odrębnych przepisach, następuje w sposób zapewniający wysoką jakość
wykonania danego zadania.
5. Organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań
publicznych jeżeli są spełnione łączne warunki, o których mowa art. 12 Ustawy.
6. Na wniosek organizacji lub innego podmiotu Miasto może zlecić wykonanie realizacji zadania
publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeśli spełnione są łącznie
następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł,
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
3) łączna kwota przekazana w ten sposób tej samej organizacji w danym roku kalendarzowym nie może
przekroczyć 20.000 zł,
4) łączna kwota przekazana w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych
w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
7. Środki finansowe na realizację zadań publicznych, o których mowa w ust. 3 będą zabezpieczone
w budżecie miasta. Zlecanie tych zadań i dotacji następuje zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy.
8. Organizacja pozarządowa otrzymująca środki finansowe zobowiązana jest do zamieszczenia
w fakturach oraz materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu bądź dofinansowaniu z budżetu Miasta.
9. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, warunki ubiegania się o dotację przez organizacje
pozarządowe, tryb przyznawania, rozliczania i kontroli udzielonych dotacji określają odrębne przepisy:
1) Ustawa

o

działalności

pożytku

publicznego

i

o

wolontariacie

z

dnia

24

kwietnia

2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.);
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. 264, poz.2207)
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
10. Współpraca pomiędzy Miastem, a organizacjami pozarządowymi o charakterze wsparcia
pozafinansowego może być prowadzona w szczególności poprzez:
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania i współdziałania rozumiane jako:
a) informowanie

Urzędu

Miejskiego

w

Łowiczu

oraz

organizacji

pozarządowych

o aktualnie składanych i realizowanych projektach;
b) wspólne

redagowanie

strony

internetowej

Urzędu

poprzez

umieszczanie

informacji

składania

wniosków

o organizacjach oraz ich działaniach;
c) wzajemne

informowanie

się

o

aktualnych

możliwościach

o dotację;
d) koordynację podejmowanych działań.
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2) konsultowanie z partnerami współpracy projektów uchwał i innych dokumentów dotyczących
działalności statutowej;
3) tworzenie wspólnych projektów i pomoc merytoryczna w ich realizacji;
4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli
organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli organów Gminy Miasta Łowicza wraz z określeniem
przedmiotu ich działania,
5) współpraca przy realizacji akcji charytatywnych;
6) pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów organizacyjnych;
7) promowanie i informowanie o współpracy w środkach masowego przekazu oraz poprzez inne formy
promocji;
8) współpracę w gromadzeniu środków na działalność z innych źródeł niż budżet Miasta poprzez:
a) opiniowanie wniosków o dotacje celowe;
b) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki z innych źródeł;
c) konsultacje projektów na etapie ich przygotowywania.
9) wspieranie zadań bez udzielania dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
10) aktualizowanie utworzonej w Urzędzie Miejskim w Łowiczu bazy danych Łowickich Organizacji
Pozarządowych.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego nie później niż do 30 kwietnia każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi
stanowiącemu jst sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Niniejsze sprawozdanie
zawiera opis tych form współpracy, które były podejmowane w 2012 roku.
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym poprzez powierzanie
i wspieranie realizacji zadań publicznych
OTWARTE KONKURSY OFERT
Zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach Programu Współpracy na rok 2012 rozpoczęło się
w grudniu 2011 r., wraz z ogłoszeniem pierwszych konkursów na zadania całoroczne. Ostatnie konkursy na
realizację zadań publicznych w 2012 r. ogłoszono w marcu 2012 r. W tym okresie Burmistrz Miasta
Łowicza ogłosił w sumie 2 konkursy ofert, na wsparcie realizacji zadań publicznych.
W sumie złożono 33 oferty. Cztery z nich nie otrzymało dofinansowania. Oferty te nie spełniały
formalnych i/lub merytorycznych kryteriów oceny zawartych w poszczególnych ogłoszeniach
konkursowych. Przyznano 29 dotacji, zawarto zatem 29 umów. Dodatkowo złożone zostały 3 oferty
w trybie poza konkursowym w ramach tzw. „Małych Grantów”, na które zawarte zostały umowy. Suma
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dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2012 roku wynosiła 542.780 zł, po zakończeniu
zadań przez organizacje wykorzystano kwotę dotacji w wysokości ogółem 541.851 zł 57 gr. a zatem 928 zł
43 gr podlegało zwrotowi.
2.1. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
Celem ogólnym tego priorytetu jest ogólny rozwój psychofizyczny i zdrowotny wszystkich
mieszkańców Miasta Łowicza oraz ich równy dostęp do różnych form kultury fizycznej i sportu, bez
względu na wiek, płeć oraz stopień i rodzaj niepełnosprawności.
Sport cechuje się dużym podobieństwem do przedsięwzięć edukacyjnych. W systemie szkolnym szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, sport towarzyszy procesom
edukacyjnym i winien być traktowany jako swoisty czynnik wychowania dla przyszłości w społeczeństwie
informacyjnym.
Wynikająca stąd wizja jest jednoznaczna - sport będzie zajmował coraz mocniejszą pozycję
w szeroko pojmowanym systemie wartości indywidualnych i społecznych, służąc wszechstronnemu
rozwojowi człowieka, w tym zachowaniu zdrowia i sprawności oraz wartościowemu zagospodarowaniu
czasu wolnego.
Osiągnięcie stanu założonego i spełnienie strategicznie rozumianej wizji wymaga realizacji zadań
w ramach systemowych zadań strategicznych:


wychowanie fizyczne i sport szkolny;



sport dla wszystkich, zwiększenie powszechności i dostępności sportu w społeczeństwie;



sport wyczynowy, z uwzględnieniem jego specyficznych obszarów: sport młodzieżowy, sport olimpijski,
sport zawodowy oraz warunki ich realizacji,



kształcenie i doskonalenie zawodowe specjalistów, trenerów, animatorów;

W ramach tego priorytetu w roku 2012 dofinansowano 12 organizacji pozarządowych o łącznej wartości
dotacji 364.380 zł.

Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan” Łowicz
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – dyscyplina: piłka nożna”
Opis osiągniętych rezultatów:
Głównym celem realizowanego zadania było upowszechnienie kultury fizycznej, jako zdrowego
i aktywnego sposobu na spędzanie czasu wolnego poprzez popularyzację piłki nożnej w środowisku
miejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży, popularyzację aktywności
ruchowej oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie wolnym. Zawodnicy zrzeszeni w klubie
w liczbie 130 zawodników stale podnosili swoje umiejętności. Klub prowadził zajęcia sportowe od stycznia
do grudnia dla 8 drużyn piłki nożnej zorganizowanych według kategorii wiekowych zgodnie z regulaminem
PZPN. W drużynach uczestniczyło od 16 do 24 zawodników. Zajęcia prowadzone były regularnie przez
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cały okres ujęty w sprawozdaniu. Roczniki najstarsze tj. 1995, 1996, 1997, 1998 trenowały odpowiednio:
w okresie zimowym 3 razy w tygodniu, w okresie letnim 4 razy w tygodniu. Roczniki młodsze tj. 1999,
2000, 2001, 2002, 2003 trenowały o jedną jednostkę treningową mniej: w okresie zimowym 2 razy
w tygodniu; w okresie letnim 3 razy w tygodniu. Każde z zajęć trwały minimum 90 minut.
W sezonie 2012/2013 drużyny występujące w ligach wojewódzkich (roczniki 1995 i 1996/97) zajęły
odpowiednio 9 i 8 miejsce. Jedna drużyna występująca w lidze okręgowej (rocznik 1998) zajęła pierwsze
miejsce i wywalczyła awans do ligi wojewódzkiej. Pozostałe drużyny występujące w ligach okręgowych
zajmowały w swoich ligach czołowe miejsca. Po rundzie jesiennej sezonu 2012/2013 drużyny występujące
w ligach wojewódzkich (roczniki 1996/1997 oraz 1998) zajęły odpowiednio 5 i 11 miejsce.
Pozostałe drużyny (roczniki 1995, 1999, 2000, 2001, 2002) również zajmowały wysokie miejsca w swoich
ligach, odpowiednio 2, 1, 1, 2 oraz 4 miejsce w grupie starszych drużyn (rocznik 2002). Trzy drużyny
występujące w lidze okręgowej mają bardzo duże szanse na zajęcie 1 miejsca w swoich ligach i tym samym
wywalczenie awansu do ligi wojewódzkiej. Co roku wychowanek klubu zasila szeregi pierwszego zespołu
Klubu Sportowego „Pelikan” występującego w ogólnopolskiej II lidze wschodniej. Nie inaczej było w tym
roku kolejnych 4 wychowanków zostało włączonych do kadry II ligowca, dwóch spośród nich
zadebiutowało w oficjalnym meczu ligowym.
Dofinansowanie otrzymane w ramach podpisanej umowy przyczyniło się do podwyższenia standardu
realizacji zadania przez polepszenie warunków szkolenia. Dzięki otrzymanej dotacji klub zatrudnił trenerów
z uprawnieniami, którzy zadbali o odpowiednią jakość treningów, zapewnił komfortowe warunki w czasie
wyjazdów na mecze mistrzowskie, czy turnieje przygotowawcze co z kolei wyzwoliło większą mobilizację
wśród zawodników do doskonalenia własnych umiejętności. Przede wszystkim dotacja pomogła poprawić
warunki uprawiania sportu przez zawodników klubu i wpłynęła na osiągnięcie wyższych wyników
sportowych zawodników. Działanie to wspomogło promowanie inicjatyw służących rozwojowi
i doskonaleniu aktywności wśród młodzieży uzdolnionej sportowo.
Cele i rezultaty zrealizowanego projektu:
 rozwinięcie zainteresowań sportowych,
 podniesienie sprawności fizycznej i aktywności ruchowej,
 udoskonalanie posiadanych i zdobycie nowych umiejętności w dziedzinie piłki nożnej,
 aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży,
 szereg szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie doskonalenia wiedzy oraz techniki,
 udział w rozgrywkach w sezonie wiosennym, letnim i jesiennym oraz w sparingach towarzyskich.
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Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
Lp.

Rodzaj kosztów

Całość zadania zgodnie z umową
(w zł)
koszt
całkowity

I

z tego
pokryty z
dotacji

z tego pokryty z
finansowych
środków własnych,
środków z innych
źródeł, w tym
wpłat i opłat
adresatów zadania
publicznego

z tego pokryty z
wkładu osobowego,
w tym pracy
społecznej członków
i świadczeń
wolontariuszy

Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania
publicznego (w zł)

Poprzedni okres sprawozdawczy
(w zł)
koszt
całkowity

z tego
pokryty z
dotacji

z tego z
finansowych
środków własnych,
środków z innych
źródeł, w tym
wpłat i opłat
adresatów zadania
publicznego

z tego pokryty z
wkładu osobowego,
w tym pracy
społecznej członków
i świadczeń
wolontariuszy

koszt całkowity

z tego
pokryty z
dotacji

z tego pokryty z wkładu
osobowego, w tym pracy
społecznej członków i
świadczeń wolontariuszy

z tego z
finansowych
środków własnych,
środków z innych
źródeł, w tym
wpłat i opłat
adresatów zadania
publicznego

Koszty merytoryczne (z
uwzględnieniem kosztów
jednostkowych)poniesione
przez: MUKS Pelikan
Łowicz:
1) Obsługa sędziowska

7150

7150

0

0

7055,25

7055,25

0

0

2) Obsługa techniczna

61600

55000

0

6600

64217,32

55000

2617,32

6600

3) Obsługa biura

5500

5500

0

0

6045,06

5500

545,06

0

4) Obsługa medyczna

7000

7000

0

0

7400

7000

400

0

5) Transport

55000

50000

5000

0

49493,61

49493,61 0

0

6) Wynajem pomieszczeń
7) Zakwaterowanie,
wyżywienie

246

246

0

0

246

246

0

0

35000

0

35000

0

35640

0

35640

0

8) Ubezpieczenie

7400

5000

2400

5776,25

5000

776,25

0

9) Zakup środków
medycznych

304

304

0

0

305,88

305,88

0

0

10) Zakup sprzętu
Sportowego

6000

5000

1000

0

6600

5496

1104

0

3300

3300

0

0

3300

3300

0

0

12) zakup materiałów
biurowych

500

500

0

0

503,26

503,26

0

0

13) Inne koszty ( opłaty,
prowizje)

1000

1000

0

0

1100

1100

0

0

190 000

140 000

43 400

6 600

187 682,63

140 000

41 082,63

6 600

11) Obsługa księgowa

IV

Ogółem
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Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW”
„Organizacja zajęć sportowych dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo”
Opis osiągniętych rezultatów:
Głównym celem realizowanego zadania było upowszechnienie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego sposobu na spędzanie czasu wolnego
poprzez popularyzację judo w środowisku miejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży, popularyzację aktywności ruchowej
oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie wolnym. W klubie trenuje 50 zawodników. Treningi dla grupy początkującej odbywały się we wtorki,
środy, czwartki i piątki od 16.00 do 17.45. Treningi dla grupy zawansowanej – poniedziałki od 16.00 do 17 .15 wtorki, czwartki i piątki od 17.45 do 19.00.
Cele szkoleniowe tj. dotyczące ,,Organizacji zajęć sportowych dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo” zostały w pełni zrealizowane w zakresie
przewidzianym w umowie. Pomyślna realizacja przedstawionych zadań zapewniła wzmocnienie stanu zdrowia, harmonijny rozwój fizyczny, wysoki poziom
przygotowania techniczno-taktycznego, psychicznego, intelektualnego i teoretycznego. Cele sportowe, zostały w pełni zrealizowane.
1.

Ukierunkowanie na maksymalne osiągnięcia – następuje zmiana metodyki szkolenia judoków, głównie w zakresie objętości oraz intensywności fizycznej
i psychicznej pracy treningowej.

2.

Jedność wszechstronnego i specjalnego przygotowania sprawnościowego – istnieje ścisły związek między wszechstronnym i specjalnym przygotowaniem
judoków na wszystkich etapach i okresach treningu sportowego.

3.

Ciągłość procesu treningowego – ścisła zależność między etapami, okresami, treningami i konkretnymi ćwiczeniami oraz racjonalne planowanie pracy
i wypoczynku.

4.

Stopniowanie obciążeń z tendencją do ich maksymalnych wielkości.

5.

Falowość dynamiki obciążeń – uwarunkowana zasadami wahań biologicznych i procesów psychicznych.

6.

Cykliczność procesu treningowego – wyrażająca się systematycznym jego powtarzaniem.

Udział zawodników w zwodach, turniejach i ich osiągnięcia:
- 03-04.03.2012 r. Puchar Polski Juniorów Młodszych w Skierniewicach trzy osoby startujące: Ola Bednarek, Rafał Rosłonek, Dominik Pińkowski,
- 11.03.2012 r. Mistrzostwa Błonia 1x 2 miejsce, 3x 3 miejsce,
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- 18.03.2012 r. Wielkopolski Międzynarodowy Turniej Judo Juniorów młodszych i jednocześnie Puchar Polski Młodzików i Młodziczek startowało czterech
zawodników w Kategorii Juniorek Klaudia Kobierzycka 3 miejsce i Bartosz Jezierski w Pucharze Polski Młodzików 3 miejsce,
- 24.03.2012 r. Liga Szkolna w Łodzi 1 x 1 miejsce, 1x 2 miejsce,
- 01.04.2012 r. Drużynowy Turniej Dzieci w Łodzi – 4 miejsce ,
- 15.04.2012 r. Międzynarodowe Mistrzostwa w Judo o Puchar Burmistrza Grodziska Mazowieckiego 4x 1 miejsce, 2x 2 miejsce, 3x 3 miejsce,
- 21-22.04.2012 r. Mistrzostwa Polski Młodzików Kraków – dwie osoby startujące,
- 26.05.2012 r. Puchar Polski Młodziczek w Łodzi – Klaudia Kobierzycka V miejsce,
- 27.05.2012 r. Puchar Polski Juniorów w Łodzi – jeden startujący,
- 02.06.2012 r. Turniej z Okazji Dnia Dziecka w Bolimowie – 3 x 2 miejsce, 5 x 3 miejsce,
- 10.06.2012 r. Otwarte Mistrzostwa Płocka – 4x 1 miejsce, 4 x 2 miejsce, 7 x 3 miejsce,
- 16.06.2012 r. Kwalifikacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – dwie osoby zakwalifikowane,
- 05-08.07.2012 r. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – startująca Ola Bednarek i Damian Raróg,
- 09.09.2012 r. V Otwarte Mistrzostwa Kutna – 2 x 1 miejsce, 3 x 2 miejsce, 3 x 3 miejsce,
- 22.09.2012 r. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – 1 x 2 miejsce, 1x 3 miejsce,
- 13.10.212 r. I Turniej XIV Edycji Ligi Szkolnej w Judo 1 x 1 miejsce, 2 x 2 miejsce, 3 x 3 miejsce,
- 20.10.2012 r. VIII Powiatowych Mistrzostw w Judo 2 x 1 miejsce, 5 x 2 miejsce, 4 x 3 miejsce,
- 27.10.2012 r. Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Banku Spółdzielczego w Skierniewicach – 1 x 2 miejsce, 4 x 3miejsce,
- 17.11.2012 r. VI Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Sochaczew – 1 x 1 miejsce, 1 x 2miejsce,
- 24.11.2012 r. Drugi Turniej XIV Edycji Ligi Szkolnej – 5 x 1 miejsce, 3 x 2 miejsce, 1 x 3miejsce,
- 02.12.2012 r. Wojewódzki Międzyszkolny Mikołajkowy Turniej – 2 x 1 miejsce, 1 x 2 miejsce, 3 x 3 miejsce,
- 08.12.2012 r. Międzywojewódzki Gwiazdkowy Turniej Judo Dzieci – 2 x 1 miejsce, 1 x 2 miejsce, 2 x 3 miejsce.
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Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
Lp.

I

II

IV

Rodzaj kosztów

Koszty merytoryczne (z
uwzględnieniem kosztów
jednostkowych)
poniesione przez MKS
ZRYW ŁOWICZ)8):
1) wynagr. Trenera z
narzutami ZUS.
2) wynagr. Trenera –
umowa o dzieło
3) udziały w zawodach i
obóz letni
Koszty obsługi zadania
publicznego, w tym
koszty administracyjne (z
uwzględnieniem kosztów
jednostkowych)
poniesione przez MKS
ZRYW Łowicz8):
1) wynagrodzenie
księgowej
2)bezp.. zawodników
3) pozostałe koszty.
Ogółem

Całość zadania zgodnie z umową
(w zł)

Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania
publicznego (w zł)

Poprzedni okres sprawozdawczy
(w zł)

koszt całkowity

z tego pokryty z
dotacji

z tego pokryty z
finansowych
środków własnych,
środków z innych
źródeł, w tym
wpłat i opłat
adresatów zadania
publicznego

z tego pokryty z
wkładu osobowego,
w tym pracy
społecznej członków
i świadczeń
wolontariuszy

koszt całkowity

57.800,-

20.000,-

37.800,-

0,-

23.132,19

27.600,-

5.000,-

22.600,-

0,-

2.800,-

0,-

2.800,-

27.400,-

15.000,-

9.200,-

z tego
pokryty z
dotacji

koszt całkowity

z tego z
finansowych
środków własnych,
środków z innych
źródeł, w tym wpłat
i opłat adresatów
zadania publicznego

z tego pokryty z
wkładu osobowego,
w tym pracy
społecznej członków
i świadczeń
wolontariuszy

z tego pokryty z
dotacji

z tego z finansowych
środków własnych,
środków z innych
źródeł, w tym wpłat i
opłat adresatów
zadania publicznego

z tego pokryty z
wkładu osobowego,
w tym pracy
społecznej członków
i świadczeń
wolontariuszy

9.000,-

14.132,19

0,-

60.189,87

20.000,-

40.189,87

0,-

12.049,98

5.000,-

7.049,98

0,-

24.587,31

5.000,-

19.587,31

0,-

0,-

1.292,00

0,-

1.292,00

0,-

2.001,00

0,-

2.001,00

0,-

12.400,-

0,-

9.790,21

4.000,-

5.790,21

0,-

33.601,56

15.000,-

18.601,56

0,-

0,-

9.200,-

0,-

6.413,98

0,-

6.413,98

0,-

11.386,18

0,-

11.386,18

0,-

1800,-

0,-

1800,-

0,-

900,-

0,-

900,-

0,-

1.800,-

0,-

1.800,-

0,-

1.600,5.700,-

0,0,-

1.600,5.700,-

0,0,-

1.484,4.029,98

0,0,-

1.484,4029,98

0,0,-

1.484,8.102,18

0,0,-

1.484,8.102,18

0,0,-

67.000

20.000

47.000

0,-

29.546,17

9.000,-

20.546,17

0,-

71576,05

20.000,-

51.558,05

0,-

Uczniowski Miejski Klub Sportowy Księżak w Łowiczu
„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej – koszykówka”
Opis osiągniętych rezultatów:
Głównym celem realizowanego zadania było upowszechnienie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego sposobu na spędzanie czasu wolnego
poprzez popularyzację koszykówki w środowisku miejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży, popularyzację aktywności
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ruchowej oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie wolnym. Koszykówkę w klubie trenuje łącznie 128 zawodników. W drugim półroczu 2012 roku
zespół juniorek z rocznika 1995-96 występował w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi Koszykówki U-18. Rozgrywki prowadzone były przez ŁZKosz, a trenerem
zespołu był Paweł Doliński. Drużyna zajmuje aktualnie 5 miejsce w rozgrywkach. W zespole uczestniczyło 12 zawodniczek. Zespół z rocznika 1999
występował w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi Koszykówki Młodziczek U-14. Rozgrywki prowadzone były przez ŁZKosz, a trenerką zespołu był Paulina
Hemka. Drużyna zajmuje 8 miejsce w województwie łódzkim. W zespole uczestniczyło 18 zawodniczek. Zespół z rocznika 2001 występował w rozgrywkach
Wojewódzkiej Ligi Koszykówki Żaczek U-12. Rozgrywki prowadzone były przez ŁZKosz, a trenerem zespołu był Paweł Doliński. Drużyna zajmuje 6 miejsce
w województwie łódzkim. W zespole uczestniczyło 16 zawodniczek. Zespół z rocznika 2002 przygotowuje się do gry w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi
Koszykówki Skrzatek U-11. Rozgrywki prowadzone będą przez ŁZKosz, a trenerem zespołu był Paweł Doliński. W zespole uczestniczyło 18 zawodniczek.
Zespół z rocznika 1996 występował w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi Koszykówki Juniorów U-18. Rozgrywki prowadzone były przez ŁZKosz, a trenerem
zespołu był Piotr Rutkowski. Drużyna zajęła 7 miejsce w województwie łódzkim. W zespole uczestniczyło 11 zawodników. Zespół z rocznika 1997-98
występował w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi Koszykówki Kadetów U-14. Rozgrywki prowadzone były przez ŁZKosz, a trenerem zespołu był Piotr
Rutkowski. Drużyna zajęła 4 miejsce w grupie B w województwie łódzkim. W zespole uczestniczyło 14 zawodników. Zespół z rocznika 1999 występował
w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi Koszykówki Młodzików U-14. Rozgrywki prowadzone były przez ŁZKosz, a trenerem zespołu był Zbigniew Łaziński.
Drużyna zajęła 5 miejsce w województwie łódzkim. W zespole uczestniczyło 15 zawodników. Zespół z rocznika 2000 występował w rozgrywkach
Wojewódzkiej Ligi Koszykówki Młodzików Młodszych U-13. Rozgrywki prowadzone były przez ŁZKosz, a trenerem zespołu był Zbigniew Łaziński.
Drużyna zajęła 7 miejsce w województwie łódzkim. W zespole uczestniczyło 12 zawodników. Zespół z rocznika 2001 występował w rozgrywkach
Wojewódzkiej Ligi Koszykówki Żaków U-12. Rozgrywki prowadzone były przez ŁZKosz, a trenerem zespołu był Zbigniew Łaziński. Drużyna zajęła 7
miejsce w województwie łódzkim. W zespole uczestniczyło 15 zawodników.
Zespół lub imię i
nazwisko
Juniorki
Młodziczki
Żaczki
Skrzatki
Juniorzy
Kadeci

Kategoria
wiekowa
U-18k
U-14k
U-12
U-11
U-18
U-16

Rozgrywki
Wojewódzka liga juniorek U-18
Wojewódzka liga młodziczek U-14
Wojewódzka liga żaczek U-12
Wojewódzka liga skrzatek U-11
Wojewódzka liga juniorów U-18
Wojewódzka liga kadetów U-16

Uzyskane
miejsce
5
8
4
7
4

Liczba
zawodników
12
15
16
18
11
14
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Młodzicy
Młodzicy
Żacy

Wojewódzka liga młodzików U-13
Wojewódzka liga młodzików U-13
Wojewódzka liga żaków U-12

U-14
U-13
U-12

5
7
7

15
12
15

Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
Lp.

I

Rodzaj kosztów

Koszty merytoryczne (z
uwzględnieniem kosztów
jednostkowych) poniesione przez
UMKS Księżak Łowicz:
1)Wynagrodzenia trenerskie
2)Delegacja sędziowska
3)Przejazdy zawodników
4)Koszty zakwaterowania i
wyżywienia
5)Licencja zawodników, wpisowe na
turnieje
6)Ubezpieczenie zawodników
7) Zakup sprzętu sportowego
8) Koszty pobytu obóz sportowy

II

III

IV

Koszty obsługi zadania publicznego,
w tym koszty administracyjne (z
uwzględnieniem kosztów
jednostkowych) poniesione przez
UMKS Księżak Łowicz)
1)Koszty prowadzenia księgowości
2)Dzierżawa pomieszczeń
3)Inne wydatki
Inne koszty, w tym koszty
wyposażenia i promocji (z
uwzględnieniem kosztów
jednostkowych) poniesione przez
UMKS Księżak Łowicz
Ogółem

Całość zadania zgodnie z umową (w zł)
Koszt
całkowity

Z tego
pokryty z
dotacji

108 590,75

87 563,95

5 309,00

Z tego
pokryty z
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych źródeł
w tym wpłat i
opłat
adresatów

2436,05

21 026,80

2873,90

Poprzedni okres sprawozdawczy (w zł)

Z tego pokryty
z wkładu
osobowego w
tym pracy
społecznej
członków i
wolontariuszy

0

0

Koszt
całkowity

Z tego
pokryty z
dotacji

Z tego
pokryty z
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych źródeł
w tym wpłat i
opłat
adresatów

Z tego pokryty
z wkładu
osobowego w
tym pracy
społecznej
członków i
wolontariuszy

54 399,76

45 000,00

9 399,76

0

32 292,50
5 655,00
13 874,74
1 687,52

32 292,50
5 655,00
7 052,50
0

890,00

Bieżący okres sprawozdawczy za okres realizacji zadania
publicznego (w zł)
Koszt
Z tego
Z tego
Z tego pokryty
całkowity
pokryty z
pokryty z
z wkładu
dotacji
finansowych
osobowego w
środków
tym pracy
własnych,
społecznej
środków z
członków i
innych źródeł
wolontariuszy
w tym wpłat i
opłat
adresatów

54 190,99

42 563,95

11 627,04

0
0
6 822,24
1 687,52

14 550,00
3 530,00
2 408,40
240,48

14 550,00
3 530,00
2 408,40
240,48

0
0
0
0

0

890,00

2 930,00

2 930,00

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1 974,93
1 000,00
27 557,18

1 974,93
1 000,00
15 930,14

0
0
11 627, 04

2 459,55

0

2 459,55

2 850,40

2 436,05

414,35

1 680,75
41,50
737,30

0
0
0

1 680,75
41,50
737,30

2 353,05
83,00
414,35

2 353,05
83,00
0

0
0
414,35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 900,70

90 000,00

23 900,70

0

56 859,31

45 000,00

11 859,31

0

57 041,39

45 000,00

12 041,39
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Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” w Łowiczu
„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej”
Opis osiągniętych rezultatów:
Głównym celem realizowanego zadania było upowszechnienie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego sposobu na spędzanie czasu wolnego
poprzez popularyzację piłki siatkowej w środowisku miejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży, popularyzację aktywności
ruchowej oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie wolnym. W klubie trenuje siatkówkę 24 zawodników. Wyznaczone cele zostały osiągnięte
poprzez realizację zadań, które obejmowały kształtowanie zdolności kondycyjnych – siłowych, szybkościowych, wytrzymałościowych, gibkości, a także
rozwijanie powiązanych z nimi kompleksów kondycyjnych i koordynacyjnych, od których uzależniona jest efektywność działań podczas gry. Powyższe
zadania były realizowane podczas zajęć treningowych, teoretycznych, sprawdzianów oraz udziału w zawodach.
W sezonie 2011/2012 dwie drużyny reprezentujące UKS KORABKA Łowicz brały udział w organizowanych przez łowicki OSiR Amatorskich
Mistrzostwach Łowicza Drużyn Mieszanych w Piłce Siatkowej.
Dokładny terminarz wraz z osiągniętymi wynikami 2012 roku przedstawia poniższe zestawienie:
2012.01.07

UKS KORABKA I Łowicz - PIJARSKA Łowicz

3:0

25:18;25:19;25:18

2012.01.07

RAWKA Bolimów - UKS KORABKA II Łowicz

3:2

27:29;19:25;30:28;25:17;15:7

2012.01.14 UKS KORABKA II Łowicz - TKKF BS VOLEY Głowno

3:2

25:18;14:25;29:27;25:27;15:6

2012.01.14 GROM Domaniewice - UKS KORABKA I Łowicz

0:3

23:25;9:25;21:25

2012.01.21 UKS KORABKA I Łowicz - BKS Bratoszewice

1:3

25:17,23:25,18:25,16:25

2012.01.21 LKS OLDBOY Retki - UKS KORABKA II Łowicz

3:1

24:26,25:17,25:21

2012.02.25 UKS KORABKA I Łowicz - TKKF BS VOLEY Głowno

3:0

25:21,25:17,25:23

2012.02.25 UKS KORABKA II Łowicz - PIJARSKA Łowicz

3:0

25:15,25:19,25:13

2012.03.03 BKS Bratoszewice - UKS KORABKA I Łowicz

0:3

22:25,19:25,20:25

2012.03.03 UKS KORABKA II Łowicz - GROM Domaniewice

3:0

25:19,25:23,25:15

2012.03.10 UKS KORABKA I Łowicz - OLIWIA TEAM Łowicz

3:0

25:11,25:22,25:18
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2012.03.17 LKS OLDBOY Retk -i UKS KORABKA II Łowicz

2:3

25:16,25:23,22:25,19:25,9:15

2012.03.17 UKS KORABKA I Łowicz - RAWKA Bolimów

3:0

25:19,25:22,25:20

2012.03.24 LKS Retki - UKS KORABKA I Łowicz

2:3

25:19,21:25,25:18,20:25,12:15

2012.03.24 GIMNAZJUM MIEJSKIE Głowno - UKS KORABKA II Łowicz 0:3

18:25,20:25,16:25

Ten sezon był dla zawodników bardzo udany. Po raz pierwszy od kilku sezonów pierwsze miejsce i złote medale zdobyli łowiccy zawodnicy z drużyny
UKS KORABKA I. To wielkie osiągnięcie, które na stałe wpisało się w karty organizowanych rozgrywek. Zawodnicy mieli zaszczyt odebrać z rąk
wiceburmistrza symboliczne złote medale oraz dodatkową atrakcją dla nich był zorganizowany na koniec rozgrywek mecz UKS KORABKA I vs
Reprezentacja Ligi. Tutaj również nie było niespodzianki i zawodnicy z Korabki wygrali z najlepszymi zawodnikami z całej ligi i tym samym przypieczętowali
swoją dominację w tegorocznych rozgrywkach.
Bardzo dobrze zaprezentowała się również drużyna UKS KORABKA II, która ostatecznie zajęła

I miejsce w Grupie Mistrzowskiej B i tym

potwierdziła, że w kolejnym sezonie będzie walczyć o czołowe miejsca w rozgrywkach.
Drużyna UKS KORABKA Łowicz podczas trwających ferii zimowych 2012’ wzięła udział w organizowanym w Skierniewicach turnieju
kwalifikacyjnym do tamtejszej Amatorskiej Ligii Piłki Siatkowej. W 4 - ro drużynowej grupie nasza drużyna zajęła II miejsce co dało jej możliwość gry
w pierwszej lidze, w skład której weszły następujące drużyny: SKIERNIEWICKI WĘGIEL, PUMA PUSZCZA MARIAŃSKA, IGNIS, DZIEWIĄTKA
TEAM, MALINA, UKS KORBAKA ŁOWICZ, AZS PWSZ GRASZKOWIA, UKS PRUS.
Już podczas pierwszych spotkań rozgrywek Skierniewickiej Ligii dało się zauważyć o wiele wyższy poziom zarówno organizacyjny jak również
wyższy poziom zaawansowania umiejętności taktyczno-technicznych drużyn biorących udział w rozgrywkach. Jednakże zaangażowanie całej drużyny oraz
niesamowita chęć walki z tak dobrymi zawodnikami zaowocowało zajęciem VI miejsca w klasyfikacji końcowej rozgrywek, co daje drużynie automatycznie
prawo do gry w pierwszej lidze w kolejnym sezonie. Dokładny terminarz wraz z osiągniętymi wynikami 2012 roku w Skierniewickiej Amatorskiej Lidze
Piłki Siatkowej przedstawia poniższe zestawienie:
I runda zasadnicza:
2012.03.03 UKS KORABKA Łowicz – DZIEWIĄTKA TEAM

2:3

2012.03.04 UKS KORABKA Łowicz – AZS PWSZ GRASZKOWIA SKIERNIEWICE 0:3
2012.03.11 IGNIS – UKS KORABKA Łowicz

3:0

ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, tel. 046 830 91 49, fax. 046 830 91 18, e-mail: promocja@um.lowicz.pl www.lowicz.eu

2012.03.18 PUMA PUSZCZA MARIAŃSKA –UKS KORABKA Łowicz 3:0
2012.03.24 UKS PRUS – UKS KORABKA Łowicz 1:3
2012.03.25 UKS KORABKA Łowicz – MALINA 1:3
2012.03.31 SKIERNIEWICKI WĘGIEL – UKS KORABKA Łowicz 0:3
II runda:
2012.04.14 UKS KORABKA Łowicz – MALINA

3:2

2012.04.15 UKS KORABKA Łowicz - AZS PWSZ GRASZKOWIA SKIERNIEWICE 1:3
2012.04.22 UKS KORABKA Łowicz –UKS PRUS 3:2
Dodatkowym bardzo ważnym dla Klubu osiągnięciem było zdobycie MVP Pierwszej Ligi przez zawodnika UKS KORABKA Łowicz - Briana
Malangiewicza. Podczas ceremonii zakończenia rozgrywek zawodnik odebrał z rąk organizatorów puchar Najlepszego Zawodnika oraz nagrody rzeczowe. Po
zakończeniu wręczania nagród Brian odebrał również gratulacje od wszystkich zawodników, w tym obecnych na trybunach kolegów z zespołu. Rok 2012 był
bardzo udany w wykonaniu wszystkich zawodników zrzeszonych w UKS KORABKA Łowicz. W październiku 2012 roku wzorem poprzedniego sezonu dwie
drużyny UKS KORABKA I oraz UKS KORABKA II rozpoczęły nowy sezon rozgrywek od udziału w Amatorskich Mistrzostwach Łowicza
w Piłce Siatkowej Drużyn Mieszanych. W tym sezonie wzorem poprzednich lat mecze rozgrywane były w piątki, a pozostałe spotkania w soboty.
Do rozgrywek zgłosiły się następujące drużyny: PIJARSKA ŁOWICZ, SOLIDAR BEŁCHÓW, UKS KORABKA I, UKS KORABKA II, GKS RAWKA
BOLIMÓW, GROM DOMANIEWICE, AKS SNS SKIERNIEWICE, LKS RETKI
Rywalizację z poszczególnymi zespołami drużyn UKS KORABKA I i UKS KORABKA II przedstawia poniższe zestawienie:
2012.10.12 17.00 UKS Korabka I Łowicz - UKS Korabka II Łowicz

3:0 (20, 23, 15)

2012.10.20 12.15 Solidar Bełchów - UKS Korabka II Łowicz

1:3 (-21, 23, -23, -23)

2012.10.19 17.30 LKS Retki - UKS Korabka I Łowicz

2:3 (-21, -19, 21, -18, -14)

2012.10.27 14.15 UKS Korabka I Łowicz AKS SNS Skierniewice

3:0 (17, 16, 20)

2012.10.27 14.15 UKS Korabka II Łowicz LKS Retki

0:3 (-23, -19, -23)

2012.11.10 12.00 AKS SNS Skierniewice UKS Korabka II Łowicz

3:1 (21, -20, 20, 15)

2012.11.10 12.00 Pijarska Łowicz UKS Korabka I Łowicz

0:3 (-13, -19, -14)
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2012.11.17 12.15 UKS Korabka I Łowicz Grom Domaniewice

3:0 (13, 20, 16)

2012.11.23 17.30 UKS Korabka II Łowicz Pijarska Łowicz

2:3 (-19, 19, -20, 14, -13)

2012.11.25 14.00 Grom Domaniewice UKS Korabka II Łowicz

1:3 (21, -20, -21, -7)

2012.11.25 14.00 GKS Rawka Bolimów UKS Korabka I Łowicz

1:3 (-23, 20, -24, -22)

2012.12.01 13.30 UKS Korabka I Łowicz Solidar Bełchów

3:0 (19, 9, 19)

2012.12.07 17.30 UKS Korabka II Łowicz GKS Rawka Bolimów

3:0 (19, 20, 17)

2012.12.08 13.45 UKS Korabka II Łowicz UKS Korabka I Łowicz

3:2 (20, 22, -17, -19, 13)

2012.12.19 16.00 UKS Korabka II Łowicz Solidar Bełchów

3:0 (21, 16, 18)

2012.12.15 12.00 UKS Korabka I Łowicz LKS Retki

3:1 (-22, 21, 10, 21)

Początek sezonu to bezapelacyjna dominacja UKS KORABKA I, która w pierwszej rundzie zasadniczej pozwoliła sobie na utratę pojedyńczych setów
i zakończyła ją na pierwszym miejscu. Również druga drużyna bardzo dobrze się zaprezentowała. Po kilku bardzo dobrych spotkaniach po pierwszej rundzie
zasadniczej zajęła IV miejsce, jednakże jeżeli młodzi zawodnicy utrzymają swoje tempo wygrywanych spotkań można spokojnie założyć, że w klasyfikacji
końcowej rozgrywek drużyny KORABKA I i KORABKA II zajmą czołowe lokaty premiowane zdobyciem pamiątkowych medali.
Sekcja piłki siatkowej Uczniowskiego Klubu Sportowego KORABKA jest obecnie najbardziej rozpoznawalną na terenie miasta Łowicza
oraz Skierniewic. W tej chwili jej siła tkwi w zawodnikach reprezentujących klub i miasto Łowicz w rozgrywkach ligowych, jak również w młodzieży
szkolnej z Zespołu Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu, gdzie klub ma swoją siedzibę. Z roku na rok w szeregi zawodników sekcji piłki siatkowej
wstępują nowi zawodnicy ze szkół znajdujących się na terenie miasta Łowicza, ponieważ zajęcia prowadzone są dla wszystkich chętnych osób, które chcą
w sposób aktywny spędzać wolny czas oraz dla osób dla których właśnie piłka siatkowa jest najlepszą alternatywą dla komputera i telewizora.
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Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
Lp.

I

1.
2.
3.

II

III

IV

Rodzaj kosztów

Koszty merytoryczne (z
uwzględnieniem kosztów
jednostkowych) poniesione
przez ... (nazwa
Zleceniobiorcy)8):
Transport faktury
Nagrody
Wpisowe do
Amatorskiej Ligi Piłki
Siatkowej(Łowicz,
Skierniewice) (faktura)
Koszty obsługi zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne (z
uwzględnieniem kosztów
jednostkowych) poniesione
przez UKS Korabka
Koszty osobowe
a)wynagrodzenie trenerów
/umowa zlecenie/
b)wynagrodzenie
Księgowa /um. zlec/
Inne koszty, w tym koszty
wyposażenia i promocji (z
uwzględnieniem kosztów
jednostkowych) poniesione
przez UKS Korabka:
Zakup sprzętu sportowego
(faktura)

Całość zadania zgodnie z umową
(w zł)

Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania
publicznego (w zł)

Poprzedni okres sprawozdawczy
(w zł)

koszt całkowity

z tego pokryty
z dotacji

z tego pokryty z
finansowych środków
własnych, środków z
innych źródeł, w tym
wpłat i opłat
adresatów zadania
publicznego

600,00
1 000,00
1 200,00

400,00
600,00
1 200,00

200,00
400,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 404,00
0,00
450,00

400,00
0,00
450,00

1 004,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 404,00
1 027,13
1 450,00

400,00
600,00
1 207,70

1 004,00
427,13
242,30

0,00
0,00
0,00

7 000,00

5 500,0

500,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

5 500,00

500

1 000,00

1 100,00

600,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100,00

600,00

0,00

500,00

4 200,00

3 700,0

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 692,30

3 692,30

0,00

0,00

15 100

12 000

1 600

1 500

1 854

850

1 004

0

15 673,43

12 000,00

2 173,43

1 500,00

Ogółem

z tego pokryty z
wkładu osobowego, w
tym pracy społecznej
członków i świadczeń
wolontariuszy

koszt całkowity

z tego
pokryty z
dotacji

z tego z finansowych
środków własnych,
środków z innych
źródeł, w tym wpłat i
opłat adresatów
zadania publicznego

z tego pokryty z
wkładu osobowego, w
tym pracy społecznej
członków i świadczeń
wolontariuszy

koszt całkowity

z tego
pokryty z
dotacji

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK” w Łowiczu
„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej – tenis stołowy”
Opis osiągniętych rezultatów:
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z tego z finansowych
środków własnych,
środków z innych
źródeł, w tym wpłat i
opłat adresatów
zadania publicznego

z tego pokryty z
wkładu osobowego, w
tym pracy społecznej
członków i świadczeń
wolontariuszy

Głównym celem realizowanego zadania było upowszechnienie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego sposobu na spędzanie czasu wolnego
poprzez popularyzację tenisa stołowego w środowisku miejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży, popularyzację aktywności
ruchowej oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie wolnym. W klubie trenuje 20 zawodników. Wszelkie zakładane cele i rezultaty zostały w pełni
osiągnięte. Treningi były prowadzone systematycznie. Zawodnicy i zawodniczki aktywnie uczestniczyli w prowadzonych zajęciach oraz reprezentowali UMKS
„Księżak” we wszystkich zaplanowanych turniejach. Starty w tych zawodach niejednokrotnie kończyły się znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Drużyna
mężczyzn uczestnicząca w rozgrywkach III ligi rozegrała wszystkie mecze objęte kalendarzem i zakończyła sezon na bardzo dobrym 2 miejscu.
Zawodnicy i zawodniczki sekcji tenisa stołowego UMKS „Księżak” w roku 2012 odnieśli wiele znaczących sukcesów:
- wysokie miejsca w turniejach okolicznościowych,
- wysokie miejsca w kwalifikacyjnych turniejach wojewódzkich,
- udział w mistrzostwach województwa oraz zdobycie srebrnego medalu
- awans pierwszej drużyny mężczyzn do II ligi.
W roku 2012 systematycznie uczęszczało na treningi i reprezentowało UMKS „Księżak” w różnej rangi zawodach 15 osób. Zawodnicy wystartowali w wielu
turniejach i rozegrali kilkanaście meczy ligowych i sparingowych.
Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
Lp.

Rodzaj kosztów

Całość zadania zgodnie z umową (w zł)
Koszt
całkowity

Z tego
pokryty z
dotacji

Z tego
pokryty z
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych źródeł
w tym wpłat i
opłat
adresatów

Z tego pokryty
z wkładu
osobowego w
tym pracy
społecznej
członków i
wolontariuszy

Poprzedni okres sprawozdawczy (w zł)

Bieżący okres sprawozdawczy za okres realizacji
zadania publicznego (w zł)

Koszt
całkowity

Z tego
pokryty z
dotacji

Z tego
pokryty z
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych źródeł
w tym wpłat i
opłat
adresatów

Z tego pokryty
z wkładu
osobowego w
tym pracy
społecznej
członków i
wolontariuszy

12 035,78

9 915,61

2 120,17

0

3 900
0

3 900
0

0
0

0
0

Koszt
całkowity

Z tego
pokryty z
dotacji

Z tego
pokryty z
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych źródeł
w tym wpłat i
opłat
adresatów

Z tego pokryty
z wkładu
osobowego w
tym pracy
społecznej
członków i
wolontariuszy

12 302,95

9 518,50

784,45

2 000,00

3 906
0

3 506
0

400
0

2 000,00

I
Koszty merytoryczne (z uwzględnieniem
kosztów jednostkowych) poniesione
przez UMKS Księżak Łowicz
1)Wynagrodzenia trenerskie
2)Delegacja sędziowska

24 338,73

19 434,11

2 904,62

2 000,00
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II

III

IV

3)Przejazdy zawodników
4)Koszty zakwaterowania i wyżywienia
5) Licencje zawodników, wpisowe na
turnieje
6)Ubezpieczenie zawodników
7)Zakup sprzętu
Koszty obsługi zadania publicznego, w
tym koszty administracyjne (z
uwzględnieniem kosztów
jednostkowych) poniesione przez UMKS
Księżak Łowicz:
1)Koszty prowadzenia księgowości
2)Dzierżawa pomieszczeń
3)Inne wydatki
Inne koszty, w tym koszty wyposażenia
i promocji (z uwzględnieniem kosztów
jednostkowych) poniesione przez UMKS
Księżak Łowicz
Ogółem

930,56

565,89

364,67

0

4 976,92
2 688,86
470,00

3 741,61
1 804,00
470,00

1 235,31
884,86

0
0

3271,33
723

3271,33
723

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

939,80

939,80

0

384,15

84,39

299,76

0

546,41

481,50

64,91

344,25
8,50
31,40

75,89
8,50
0

268,36
0
31,40

0
0
0

481,95
17,00
47,46

481,50
0
0

0,45
17,00
47,46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 269,29

20 000,00

3 269,29

2 000,00

12 419,93

10 000,00

2 419,93

0

12 849,36

10 000

849,36

2 000,00

Uczniowski Klub Sportowy KORABKA w Łowiczu
„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki”
Opis osiągniętych rezultatów:
Głównym celem realizowanego zadania było upowszechnienie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego sposobu na spędzanie czasu wolnego
poprzez popularyzację lekkiej atletyki w środowisku miejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży, popularyzację aktywności
ruchowej oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie wolnym. W klubie trenuje 24 zawodników. Wszystkie założone cele zostały zrealizowane
zgodnie z założeniami. W okresie styczeń – grudzień 2012 roku prowadzone były zajęcia zgodnie z harmonogramem. Grupa starszych dzieci oraz młodzików
i junorów brała udział w zawodach organizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz w "Czwartkach Lekooatletycznych" w Łowiczu.
Nadrzędnym celem zajęć sportowych organizowanych przez UKS „Korabka” Łowicz było objęcie szkoleniem jak największej liczby uczniów Szkoły
Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 3 w Łowiczu. Harmonijny rozwój organizmu, naukę techniki wybranych konkurencji lekkoatletycznych oraz przygotowanie
do rywalizacji sportowej. Wyznaczone cele zostały osiągnięte poprzez realizację zadań, które obejmowały przygotowanie motoryczne, techniczne, taktyczne
i teoretyczne zawodników. Powyższe zadania były realizowane podczas zajęć treningowych, teoretycznych, sprawdzianów oraz udziału w zawodach. Założenia
treningowe dotyczyły przygotowania ogólnego zawodników pod kątem rozwoju siły, wytrzymałości, skoczności, sprawności ogólnej, realizowanymi głównie
metodami zabawowymi oraz elementów technicznych konkurencji biegowych, skoków i rzutów.
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Zajęcia dzieci uczestniczących w treningach w grupie młodszej miały charakter ogólnorozwojowy z elementami lekkiej atletyki. Prowadzone były
metodą zadaniową, zabawową oraz zadaniowo-naśladowczą. W okresie letnim odbył się obóz sportowy, na którym realizowane były cele zgodne z założeniami
motorycznymi, teoretycznymi i taktycznymi zajęć sportowych.
W czasie realizacji zadań dokonano:
1. Przygotowania technicznego zawodników pozwalające na szeroki wybór konkurencji w jakich startowali podczas zawodów.
2. Przygotowania motorycznego adekwatnego do wieku i możliwości indywidualnych zawodników mające na celu wszechstronne i ukierunkowanie
rozwoju motoryki.
3. Przygotowania taktycznego i teoretycznego zawodników, którego zadaniem było:
a) Opanowanie podstawowych zasad taktyki sportowej oraz umiejętność wyboru skutecznego wariantu walki sportowej.
b) Opanowanie wiedzy i zasad dotyczących techniki sportowej poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych.
c) Poznanie przepisów sędziowskich wybranych konkurencji lekkoatletycznych.
Największym osiągnięciem klubu w 2012 roku było II miejsce Piotra Antosika w rzucie oszczepem w Mistrzostwach Polski Juniorów – Białystok
(czerwiec 2012 r.) oraz udział siódemki zawodników w Finale Ogólnopolskim „Czwartków Lekkoatletycznych”: Kaliński Franciszek, Małaszek Justyna,
Pytkowski Adam, Kochanek Przemysław, Bogusz Kamil, Górski Paweł i Dudziński Rafał.
Cele i rezultaty zrealizowanego projektu:
 zainteresowanie młodzieży czynnym spędzaniem, wolnego czasu,
 promocja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży, ze szczególnym ukierunkowaniem na lekkoatletykę,
 nabycie umiejętności pokonywania słabości oraz wykształcenie umiejętności rywalizacji sportowej.
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Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
Lp.

Rodzaj kosztów

Całość zadania zgodnie z umową
(w zł)
koszt całkowity

I

1.
2.

3.
4.
II

III

1.
2.
IV

Koszty merytoryczne (z
uwzględnieniem kosztów
jednostkowych) poniesione przez
UKS Korabka:
Transport
a)faktury
b)delegacje wyjazdy na zawody
Obóz szkoleniowy
Wyżywienie i zakwaterowanie
/faktury VAT/
Nagrody
Ubezpieczenie uczestników
Koszty obsługi zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne (z
uwzględnieniem kosztów
jednostkowych) poniesione przez
UKS Kaorabka:
Koszty osobowe:
a)wynagrodzenie trenerów
b)wynagrodzenie księgowa
c)prowadzenie dokumentacji
klubu
Inne koszty, w tym koszty
wyposażenia i promocji (z
uwzględnieniem kosztów
jednostkowych) poniesione przez
UKS Koarbka:
Zakup sprzętu sportowego
Prowizja za prowadzenie konta
Ogółem

z tego pokryty z
dotacji

Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania
publicznego (w zł)

Poprzedni okres sprawozdawczy
(w zł)7)

z tego pokryty z
finansowych
środków własnych,
środków z innych
źródeł, w tym wpłat
i opłat adresatów
zadania
publicznego

z tego pokryty z
wkładu osobowego,
w tym pracy
społecznej
członków i
świadczeń
wolontariuszy

koszt całkowity

z tego pokryty z
dotacji

z tego z
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych źródeł,
w tym wpłat i
opłat
adresatów
zadania
publicznego

z tego
pokryty z
wkładu
osobowego,
w tym pracy
społecznej
członków i
świadczeń
wolontariuszy

koszt całkowity

z tego pokryty z
dotacji

z tego z
finansowych
środków własnych,
środków z innych
źródeł, w tym wpłat
i opłat adresatów
zadania
publicznego

z tego pokryty z
wkładu osobowego,
w tym pracy
społecznej
członków i
świadczeń
wolontariuszy

3 000,00
200,00

2 500,00
0,00

500,00
200,00

0,00
0,00

216,00
0,00

216,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 172,80
0,00

2 500,00
0,00

672,80
0,00

0,00
0,00

6 500,00

5 400,00

1 100,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

9 086,00

5 400,00

686,00

0,00

2 000,00
300,00

2 000,00
0,00

0,00
300,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 348,00
0,00

2 000,00
0,00

348,00
0,00

0,00
0,00

14 000,00
1 100,00
800,00

9 000,00
1 100,00
0,00

3 000,00
0,00
0,00

2 000,00
0,00
800,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

14 000,00
1 100,00
800,00

9 000,00
1 100,00
0,00

3 000,00
0,00
0,00

2 000,00
0,00
800,00

400,00
300,00
28 600,00

0,00
0,00
20 000,00

400,00
300,00
5 800,00

0,00
0,00
2 800,00

0,00
75,00
2 291,00

0,00
0,00
2 216,00

0,00
75,00
75,00

0,00
0,00
0,00

1 310,71
165,00
31 982,51

0,00
0,00
20 000,00

1 310,71
165,00
9 182,51

0,00
0,00
2 800,00
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Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Łowiczu
„Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki”
Opis osiągniętych rezultatów:
Głównym celem realizowanego zadania było upowszechnienie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego sposobu na spędzanie czasu wolnego
poprzez popularyzację lekkiej atletyki w środowisku miejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży, popularyzację aktywności
ruchowej oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie wolnym. W klubie trenuje łącznie 30 osób. Wszystkie zakładane cele i rezultaty zostały
osiągnięte. Klub w 2012 roku uczestniczył w zawodach od szczebla lokalnego po ogólnokrajowy. Z planowanych pięciu medali Mistrzostw Województwa
Młodzików i Okręgu zdobyli trzy krążki. W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Województwa Młodzików w Kielcach III miejsce w skoku w wzwyż
wywalczyła Anna Walczak. Medal w Halowych Mistrzostwach Województwa Młodzików wywalczyła Justyna Szymańska na 60m zajmując III miejsce.
Natomiast w zawodach tej samej rangi na otwartym stadionie ta sama zawodniczka uplasowała się na III miejscu w biegu na 100m.

W halowych

Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych wystartowali: Cezary Wojda zajął X miejsce na 200m i Marcin Klimczak na 300m. Cezary Wojda zajął drugie
miejsce w Eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Krakowie na 400m przez płotki. Na zawodach tych, które są Mistrzostwami Polski
Juniorów Młodszych awansował do finału B, w którym zajął I miejsce. W kategorii dzieci klub odnosił wiele sukcesów w czwartkach lekkoatletycznych
rozgrywanych na Łowickim OSiR, a jedenaścioro podopiecznych wywalczyło awans do finału krajowego w Warszawie. Duży sukces klub odniósł
w ogólnopolskich zawodach „VENA Sport Festiwal 2012” w sztafecie 4x100m dziewcząt. Dziewczyny najpierw wygrały eliminacje wojewódzkie, a w finale
zajęły bardzo dobre IV miejsce. Dzięki systematycznemu udziałowi w zajęciach wielu zawodników poprawiło swoje rekordy życiowe i wielokrotnie stawali na
podium w różnych zawodach mniejszej rangi. Klub dochował się reprezentanta Polski. Cezary Wojda znajduje się w kadrze Polski Juniorów Młodszych.
Natomiast Cezary Zimny i Iwona Olewicz są w kadrze wojewódzkiej juniorów młodszych. Powołanie na 2013 rok do kadry województwa młodzików
otrzymała Aleksandra Siekierska. Klub również odnosił wiele sukcesów w zawodach lokalnych, jak choćby XIX Biegach Trzeźwości. Zawodnicy startowali
w takich miastach jak: Łódź, Kutno, Spała, Warszawa, Łowicz, Aleksandrów Łódzki, Łęczyca, Kielce, Kraków. W okresie wakacji zorganizowany został obóz
sportowy w Pogorzelicy, który odbył się w dniach 03.08-14.08.2012 roku. Zajęcia w okresie zimowym odbywały się dwa razy w tygodniu, a od 01.04.2012 r.
trzy razy w tygodniu lub częściej po 1,5 godziny. Grupa trenera Waldemara Kreta zajęcia miała na obiektach OSiR nr 1 (poniedziałek, czwartek godz. 16.0017.30, od kwietnia dodatkowo we wtorek i piątek 16.00-17.30). Grupa trener Marzeny Pawlak w Szkole Podstawowej nr 1 (poniedziałek, piątek godz. 14.20ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, tel. 046 830 91 49, fax. 046 830 91 18, e-mail: promocja@um.lowicz.pl www.lowicz.eu

15.50, a od kwietnia dodatkowo we wtorek 14.20-15.50), a Mariusza Kwiatkowskiego na obiektach OSiR nr 2 i OSiR nr 1 (wtorki, piątki godz.14.30-16.00, a
od kwietnia dodatkowo w poniedziałki 14.30-16.00).
Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
Lp

Rodzaj kosztów

Całość zadania zgodnie z umową
(w zł)
koszt
całkowity

I

II

III

IV

Koszty
merytoryczne (z
uwzględnieniem
kosztów
jednostkowych)
poniesione przez
UKS Jedynka:
1)transport na zawody
2)opłaty startowe
3)obóz transport
4)obóz pobyt
Koszty obsługi
zadania
publicznego, w
tym koszty
administracyjne
(z uwzględnieniem
kosztów jednostk.)
poniesione przez
UKS Jedynka:
1) opłata trenerów
2)opłata księgowej
Inne koszty, w tym
koszty wyposażenia i
promocji (z
uwzględnieniem
kosztów
jednostk.)
poniesione przez
UKS Jedynka:
1)sprzęt sportowy
Ogółem

z tego
pokryty z
dotacji

z tego
pokryty z
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych
źródeł, w
tym wpłat i
opłat
adresatów
zadania
publicznego

Bieżący okres sprawozdawczy - za
okres realizacji zadania publicznego(w zł)

Poprzedni okres sprawozdawczy
(w zł)
z tego
pokryty z
wkładu
osobowego,
w tym pracy
społecznej
członków i
świadczeń
wolontariuszy

koszt
całkowity

z tego
pokryty z
dotacji

z tego z
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych
źródeł, w
tym wpłat i
opłat
adresatów
zadania
publicznego

z tego
pokryty z
wkładu
osobowego,
w tym pracy
społecznej
członków i
świadczeń
wolontariuszy

koszt
całkowity

z tego
pokryty z
dotacji

z tego z
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych
źródeł, w
tym wpłat i
opłat
adresatów
zadania
publicznego

z tego
pokryty z
wkładu
osobowego, w
tym pracy
społecznej
członków i
świadczeń
wolontariuszy

3 300,00
1 000,00
2 500,00
11 000,00

2900,00
600,00
1000,00
0,00

400,00
400,00
1 500,00
11 000,00

0
0
0
0

2 260,30
476,00
0
4 000,00

2 260,30
260,00
0
0

0
216,00
0
4 000,00

0
0
0
0

3 110,74
606
1 970,00
7 270,76

3 110,00
390
1000,00
0

0,74
216,00
970,00
7 270,00

0
0
0
0

13 200,00
1 300,00

13 200,00
1 300,00

0
0

0
0

6 600,00
650,00

6 600,00
650,00

0
0

0
0

13 200,00
1 300,00

13 200,00
1 300,00

0
0

0
0

1000,00
33 300,00

1000,00
20 000,00

0
13 300,00

0
0

839,86
14 826,16

839,86
10 610,16

0
4 216,00

0
0

1 000,00
28 457,50

1 000,00
20 000,00

0
8 457,50

0
0
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Łowicki Klub Karate-Do „Tsunami”w Łowiczu
„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate”
Opis osiągniętych rezultatów:
Głównym celem realizowanego zadania było upowszechnianie sportów walk Wschodu - karate wśród dzieci i młodzieży, jako zdrowego i aktywnego sposobu
na spędzanie wolnego czasu, ukształtowanie wysokich umiejętności sportowych. Odbiorcami zadania były dzieci, młodzież z terenu miasta Łowicza.

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu:
 popularyzacja sportu i idei zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Łowicza,
 kształtowanie pozytywnych cech charakteru uczestników, poprzez udział w rywalizacji sportowej i stosowanie zasad fair play,
 rozegranie zawodów rangi międzynarodowej,
 wyrównywanie różnic kulturowych i językowych,
 promocja miasta w Polsce i zagranicą.
Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
Lp.

Rodzaj kosztów

Całość zadania zgodnie z umową (w zł)
Koszt
całkowity

1.

2.

Przejazdy zawodników na zawody,
szkolenia, seminaria szkoleniowe itp.
Uczestnictwo w zawodach i imprezach
sportowych - regionalnych i
ogólnopolskich
Koszty pobytu na obozie sportowym

Z tego
pokryty z
dotacji

Z tego
pokryty z
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych źródeł
w tym wpłat i
opłat
adresatów

Poprzedni okres sprawozdawczy (w zł)

Z tego pokryty
z wkładu
osobowego w
tym pracy
społecznej
członków i
wolontariuszy

Koszt
całkowity

Z tego
pokryty
z dotacji

Z tego
pokryty z
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych źródeł
w tym wpłat i
opłat
adresatów

Z tego pokryty
z wkładu
osobowego w
tym pracy
społecznej
członków i
wolontariuszy

Bieżący okres sprawozdawczy za okres realizacji
zadania publicznego (w zł)
Koszt
całkowity

Z tego
pokryty
z dotacji

Z tego
pokryty z
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych źródeł
w tym wpłat i
opłat
adresatów

Z tego pokryty
z wkładu
osobowego w
tym pracy
społecznej
członków i
wolontariuszy

1 000,00

0

1 000,00

0

1 000,00

0

1 000,00

0

10 000,00

3 000,00

7 000,00

0

10 000,00

3 000,00

7 000,00

0
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3.

Koszty zakupów sprzętu sportowego,
materiałów szkoleniowych, koszty
wyposażenia i promocji

4.

Uczestnictwo w zawodach i imprezach
sportowych regionalnych,
ogólnopolskich i międzynarodowych

6.

Ogółem

0
7 000,00

2 000,00

5 000,00

3 500,00
21 500

500,00
5 500

3 000,00
16 000,00

0
0

0
7 000,00

2 000,00

5 000,00

3 500,00
21 500

500,00
5 500

3 000,00
16 000,00

0
0

Łowicki Klub Karate Kyokushin Fighter w Łowiczu
„Organizacja zajęć sportowych szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu Karate Kyokushin”
Opis osiągniętych rezultatów:
Głównym celem realizowanego zadania było upowszechnianie sportów walk Wschodu - karate wśród dzieci i młodzieży, jako zdrowego i aktywnego sposobu
na spędzanie wolnego czasu, ukształtowanie wysokich umiejętności sportowych. W klubie trenuje 40 zawodników. Klub prowadził zajęcia dla grupy dziecięcej

w środy i piątki od godz. 18.00 do 19.00 oraz dla grupy młodzieżowej w środy i piątki od godz. 19.00 do 20.30. Dzięki realizacji zadania nastąpiła ogólna
poprawa zdrowia wśród dzieci i młodzieży oraz wzrost sprawności i wytrzymałości fizycznej. Wszyscy podopieczni pomyślnie przeszli kolejne egzaminy na
stopnie kyu, które odbyły się 22 maja 2012 roku w Sochaczewie oraz 4 grudnia w Skierniewicach. Egzaminy prowadzone były przez byłego trenera kadry
narodowej senseia Krzysztofa Borowca 5 dan. Klub brał udział w zawodach Shidoliga, które odbyły się 26 maja 2012 roku w Łodzi. W zawodach
wystartowało 4 zawodników: Tomasz Charążka – zajął 2 miejsce, Emil Karolak zajął 4 miejsce, Damian Antosik zajął 4 miejsce oraz Kamil Olewicz. Dzięki
otrzymanej dotacji klub zakupił specjalistyczny sprzęt treningowy, który umożliwił prowadzenie szkolenia na odpowiednim poziomie sportowym. Zakupiono
ochraniacze tułowia 6 szt., kaski 6 szt., rękawice sparingowe dla dzieci 6 par, ochraniacze piszczeli 6 par, rękawice bokserskie dla młodzieży 3 pary, duże
tarcze na szelkach 4 szt. Pozwolił on na urozmaicenie form treningu, przez co możliwe było prowadzenie zajęć z ukierunkowaniem na pełniejszy i bardziej
wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Dzięki niemu trenowano nowe elementy walki, pracowano nad poprawą cech motorycznych oraz doskonalono
technikę. We wrześniu 2012 roku przeprowadzony został nabór. Do sekcji dziecięcej przyjęto 4 nowych zawodników, zaś do sekcji młodzieżowej czternastu.
Cele i rezultaty zrealizowanego projektu:


promowanie, które niesie za sobą wychowanie przez sport w duchu rywalizacji „fair play”,



integracja wszystkich środowisk - rodziców, wychowawców, trenerów sportów walki, władz samorządowych, na rzecz eliminowania patologii,
przemocy i agresji,
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rywalizacja młodych adeptów sztuki karate,



przybliżanie kultury dalekiego Wschodu,



promowanie sportów i sztuk walki, kreowanie pozytywnych zachowań, rozwijanie cech motorycznych.

Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
Lp.

Rodzaj kosztów

Całość zadania zgodnie z umową (w zł)
Koszt
całkowity

I

II

III

IV

Koszty merytoryczne (z uwzględnieniem
kosztów jednostkowych) poniesione przez
Łowicki Klub Karate Kyokushin Fighter:
1)zakup ochraniaczy tułowia 6 szt
2)ochraniacze piszczeli 6 szt.
3)kaski 6 szt.
4)rękawice dla dzieci 6 par,
5)rękawice bokserskie 3 pary,
6)tarcze na szelkach 4 szt.
7)ubezpieczenia instruktora,
8)ubezpieczenie zawodników
Koszty obsługi zadania publicznego, w
tym koszty administracyjne (z
uwzględnieniem kosztów jednostkowych)
poniesione przez Łowicki Klub Karate
Kyokushin Fighter:
1)prowadzenie księgowości
2)koszty wyjazdu na zawody
Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i
promocji (z uwzględnieniem kosztów
jednostkowych)
Ogółem

6 480,00

850,00

Z tego
pokryty z
dotacji

Z tego
pokryty z
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych źródeł
w tym wpłat i
opłat
adresatów

5 380,00

0

1 100,00

850,00

Poprzedni okres sprawozdawczy (w zł)

Z tego pokryty
z wkładu
osobowego w
tym pracy
społecznej
członków i
wolontariuszy

Koszt
całkowity

Z tego
pokryty
z dotacji

Z tego
pokryty z
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych źródeł
w tym wpłat i
opłat
adresatów

Z tego pokryty
z wkładu
osobowego w
tym pracy
społecznej
członków i
wolontariuszy

Bieżący okres sprawozdawczy za okres realizacji
zadania publicznego (w zł)
Koszt
całkowity

Z tego
pokryty
z dotacji

Z tego pokryty
z wkładu
osobowego w
tym pracy
społecznej
członków i
wolontariuszy

5 313,62

Z tego
pokryty z
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych źródeł
w tym wpłat i
opłat
adresatów
1 202,06

6 515,68

0

858,60
183,60
750,60
345,60
317,00
2 996,28
70,00
994,00
747,94

858,60
183,60
750,60
345,60
317,00
2 858,22
0
0
0

0
0
0
0
0
138,06
70,00
994,00
747,94

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

600,00
147,94
0

0
0
0

5 313,62

1 950,00

0

0

0

0

0

0

0

600,00
147,94
0

7 330,00

5 380,00

1 950,00

0

7 263,62

Łowicki Klub Taekwon-Do w Łowiczu
„Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu Taekwon-Do”
Opis osiągniętych rezultatów:
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Głównym celem realizowanego zadania było upowszechnienie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego sposobu na spędzanie czasu wolnego
poprzez popularyzację taekwon-do w środowisku miejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży, popularyzację aktywności
ruchowej oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie wolnym.
Obecnie w klubie trenuje 22 zawodników. Zajęcia treningowo-szkoleniowe odbywały się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki od godz. 17.00
do 20.00 w hali sportowej nr 2 OSiR w Łowiczu. Wszystkie zakładane w zadaniu cele i rezultaty zostały w pełni osiągnięte. W ramach realizacji zadania został
właściwie zagospodarowany czas wolny dzieci i młodzieży. Poprzez prowadzone treningi nastąpiła znaczna poprawa zdrowia i kondycji fizycznej. Zawodnicy
na treningach nauczyli się poszczególnych technik ręcznych i nożnych, układów formalnych do występu na zawodach sportowych, ćwiczyli walkę sportową
semi i light kontakt. Klub osiągnął właściwe i bardzo dobre rezultaty pracy treningowej z dziećmi i młodzieżą. Prowadzone treningi ogólnorozwojowe,
sprawnościowe, siłowe, szybkościowe, techniczne oraz przygotowujące do zawodów sportowych wpłynęły dodatnio na zdrowie, kondycję psycho-fizyczną
i sprawność zawodników. Wszyscy stali się pracowitsi, odporniejsi psychicznie, bardziej zahartowani. Nabyli umiejętności walki sportowej i samoobrony,
a najlepsi z nich zdobyli medale na Mistrzostwach Polski w Puławach oraz Mistrzostwach Europy w Wieliczce. Podczas wakacji w terminie 07.08-17.08.2012
roku zorganizowany został obóz sportowych w Borach Tucholskich. Na obozie sportowym zawodnicy uczyli się sztuki przetrwania w trudnym terenie. Cały
trening przygotowywał zawodników do udziału w zawodach sportowych. Podczas realizacji zadania zawodnicy nauczyli się technik Taekwon-do, karate, kickboxingu, które pozwolą każdemu obronić się przed napastnikiem lub napastnikami.
Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
Lp.

Rodzaj kosztów

Całość zadania zgodnie z umową (w zł)
Koszt
całkowity

I

1.
2.

Koszty merytoryczne (z
uwzględnieniem kosztów
jednostkowych) poniesione przez
zleceniobiorcę:
Wynagrodzenie trenerskie
Obóz sportowy

II

Koszty obsługi zadania publicznego,

Z tego
pokryty z
dotacji

4 000,00
4 200,00
0

3 000,00
3 500,00
1.
0

Z tego
pokryty z
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych źródeł
w tym wpłat i
opłat
adresatów

Poprzedni okres sprawozdawczy (w zł)

Z tego pokryty
z wkładu
osobowego w
tym pracy
społecznej
członków i
wolontariuszy

Koszt
całkowity

0
700,00

1000
0

0

0

0

Z tego
pokryty
z dotacji

0

Z tego
pokryty z
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych źródeł
w tym wpłat i
opłat
adresatów

0

Z tego pokryty
z wkładu
osobowego w
tym pracy
społecznej
członków i
wolontariuszy

Bieżący okres sprawozdawczy za okres realizacji
zadania publicznego (w zł)
Koszt
całkowity

Z tego
pokryty
z dotacji

Z tego
pokryty z
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych źródeł
w tym wpłat i
opłat
adresatów

Z tego pokryty
z wkładu
osobowego w
tym pracy
społecznej
członków i
wolontariuszy

4 000,00
4 229,99

3 000,00
3 500,00

0
729,99

1 000,00
0

0

0

0

0
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III

IV

w tym koszty administracyjne (z
uwzględnieniem kosztów
jednostkowych) poniesione przez
zleceniobiorcę
Inne koszty, w tym koszty
wyposażenia i promocji (z
uwzględnieniem kosztów
jednostkowych) poniesione przez
zleceniobiorcę
Ogółem

0

0

0

0

0

8 200,00

6 500,00

700,00

1 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

8 229,99

6 500,00

729,99

1 000,00

Łowickie Stowarzyszenie Aikido „AIKI OKAMI” w Łowiczu
„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w sferze kultury fizycznej i sportu – AIKIDO”
Opis osiągniętych rezultatów:
Głównym celem realizowanego zadania było upowszechnienie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego sposobu na spędzanie czasu wolnego
poprzez popularyzację aikido w środowisku miejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży, popularyzację aktywności ruchowej
oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie wolnym. Zadanie było realizowane w formie organizacji zajęć aikido dla dzieci i młodzieży. Zajęcia
prowadził wykwalifikowany instruktor aikido, zrzeszony w Polskiej Federacji Aikido i odbywały się 2 razy w tygodniu po 60 min. Zadanie miało na celu
kształtowanie prawidłowego rozwoju umysłowego oraz sfery społeczno-moralnej, kształtowanie właściwego wzorca warunków higieniczno-estetycznych
niezbędnego do uprawiania sportu i rekreacji ruchowej oraz rozwijanie wartości integrująco-socjalizacyjnych oraz perfekcjonistycznych. W ramach realizacji
zadania wszystkie zakładane cele i rezultaty zostały w pełni osiągnięte. W zajęciach uczestniczyła grupa 12 dzieci.
Osiągnięte rezultaty:
1. Nauka nowych i doskonalenie już poznanych technik sztuki walki aikido.
2. Ukształtowanie w dzieciach i młodzieży pozytywnych wzorców zachowań oraz inicjowanie nawiązywania współpracy pomiędzy nimi.
3. Rozwinięcie świadomości społecznej, że dbałość o własne ciało należy traktować na równi z rozwojem intelektualnym.
4. Podejmowanie różnorakich działań w celu popularyzowania w społeczeństwie idei sportu i rekreacji, a w szczególności sztuki walki aikido
oraz wskazywanie wymiernych korzyści wynikających z ich uprawiania.
5. Reprezentowanie aikido na seminariach aikido i innych sztuk walki w kraju.
6. Ukształtowanie prawidłowego rozwoju umysłowego oraz sfery społeczno – moralnej.
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7. Ukształtowanie właściwego wzorca warunków higieniczno-estetycznych niezbędnych do uprawiania sportu i rekreacji ruchowej.
8. Rozwijanie wartości integrująco-socjalizacyjnych oraz perfekcjonistycznych.
9. Kształtowanie i rozwój osobowości i systematyczności.
Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
Lp.

Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z
realizacją zadania)

Całość zadania (zgodnie z umową)

Koszt
całkowity

I.

Koszty merytoryczne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez
zleceniobiorcę:
Wynagrodzenie instruktora/trenera

II.

Koszty obsługi zadania:
Wynagrodzenie księgowej

III.

Inne koszty:
Zakup wyposażenia, strojów i akcesoriów treningowych

IV.

Ogółem:

Z tego z
dotacji

Z tego z
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych źródeł
oraz wpłat i
opłat
adresatów*

Poprzednie okresy sprawozdawcze
(narastająco)*
Koszt
całkowity

Z tego z
dotacji

Z tego z
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych źródeł
oraz wpłat i
opłat
adresatów*

Bieżący okres sprawozdawczy – w
przypadku sprawozdania końcowego –
za okres realizacji zadania
Koszt
całkowity

Z tego z
dotacji

Z tego
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych źródeł
oraz wpłat i
opłat
adresatów*

8 000,00

4 000,00

4 000,00

8 000,00

4 000,00

4 000,00

600,00

200,00

400,00

800,00

200,00

600,00

1 000,00
9 600,00

800,00
5 000,00

200,00
4 600,00

927,37
9 727,37

800,00
5 000,00

127,37
4 727,37

Klub Sportowy „Księżak” w Łowiczu
„Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych szkoleniowo-treningowych dla (chłopców i dziewcząt)”
Opis osiągniętych rezultatów:
Głównym celem realizowanego zadania było upowszechnienie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego sposobu na spędzanie czasu wolnego
poprzez popularyzację koszykówki w środowisku miejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży, popularyzację aktywności
ruchowej oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie wolnym. Ogółem w klubie trenuje 35 młodych zawodników. Zajęcia prowadzone były dwa razy
w tygodniu po 1,5 godziny. Głównym nadrzędnym celem realizacji zadania publicznego było zachęcenie dzieci w wieku szkolnym (I-IV klasa Szkoły
Podstawowej) do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych nastąpiła poprawa sprawności ruchowej,

koordynacji i wydolności tlenowej młodego organizmu, popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego, systematyka, punktualność i współpraca w grupie.
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Osiągnięte rezultaty:
1.

Poprawa sprawności ruchowej.

2.

Nauka podstaw koszykówki.

3.

Nauka pracy w zespole, współpraca pomiędzy zawodnikami.

4.

Nauka podejmowania decyzji w stresowych sytuacjach.

5.

Integracja środowiska rówieśniczego.

6.

Nauka zdrowego i aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.

7.

Nauka zasad higienicznego i zdrowego trybu życia,

8.

Uświadomienie zagrożeń uzależnieniami.

Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
Całość zadania zgodnie z umową (w zł)

Lp.

Koszt
całkowity

Z tego
pokryty z
dotacji

Z tego
pokryty z
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych źródeł
w tym wpłat i
opłat
adresatów

Rodzaj kosztów

1.

Wynagrodzenia trenerskie

2.

Przejazd zawodników i trenerów na wydarzenia
sportowe, turnieje
Koszty zakwaterowania i wyżywienia trenerów,
zawodników podczas meczów, turniejów i
treningów.

3.

Poprzedni okres sprawozdawczy ( w zł)
Z tego
pokryty z
wkładu
osobowego w
tym pracy
społecznej
członków i
wolontariuszy

Koszt całkowity

Z tego
pokryty z
dotacji

Bieżący okres sprawozdawczy za okres realizacji zadania
publicznego (w zł)

Z tego
pokryty z
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych źródeł
w tym wpłat i
opłat
adresatów

Z tego
pokryty z
wkładu
osobowego w
tym pracy
społecznej
członków i
wolontariuszy

Koszt całkowity

Z tego pokryty
z dotacji

Z tego pokryty
z finansowych
środków
własnych,
środków z
innych źródeł w
tym wpłat i
opłat adresatów

Z tego pokryty
z wkładu
osobowego w
tym pracy
społecznej
członków i
wolontariuszy

8 000,00

7 000,00

1 000,00

0

4 000,00

3 500,00

500,00

0

4 000,00

3 500,00

500,00

0

12 087,61

10 000,00

2 000,00

0

6 270,03

4 750,40

1 519,63

0

5 817,58

5 249,60

567,98

0

2 525,51

2 000,00

525,51

0

1 237,60

1 237,60

0

0

1 287,91

762,40

525,51

0

4.

Zakup sprzętu sportowego

1 012,00

1 000,00

12,00

0

512,00

512,00

0

0

500,00

488,00

12,00

0

5.

Inne wydatki

1 600,00

0

1 600,00

0

1 500,04

0

1 500,04

0

104,87

0

104,87

0

25 225,12

20 000,00

5 137,51

0

13 519, 67

10 000,00

3 519,67

0

11 710,36

10 000,00

1 710,36

0

Ogółem
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2.2. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego
Celem ogólnym tego priorytetu jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, zasobów dziedzictwa historycznego i kulturowego
regionu poprzez wsparcie organizacji zajmujących się kulturą i sztuką. Zadanie miało na celu zintegrowanie i zaktywizowanie organizacji pozarządowych oraz
zmotywowanie ich do podejmowania działań na rzecz lokalnego środowiska, zwłaszcza mieszkańców Łowicza.
Łowicz to miasto o wyjątkowych tradycjach artystycznych. Walorami Łowicza są nie tylko liczne zabytki i bogate dziedzictwo kulturowe, ale również
duży potencjał artystyczny mieszkańców Łowicza.
W ramach tego priorytetu w roku 2012 dofinansowano 3 organizacje pozarządowe o łącznej wartości dotacji 24.000 zł.

Stowarzyszenie Twórców Ludowych z siedzibą w Lublinie Koło w Łowiczu
„Organizacja warsztatów ludowych w celu podtrzymywania tradycji kulturowej regionu łowickiego”
Opis osiągniętych rezultatów:
Zakładane cele i rezultaty zostały w pełni osiągnięte. Mieszkańcy Łowicza, pobliskich okolic jak również turyści przebywający w Łowiczu mieli okazję
poznania wybranych elementów kultury ludowej dokumentującej dorobek kilku pokoleń mieszkańców wsi łowickiej. Założenia realizowanego zadania
publicznego promowane były w lokalnych mediach (Nowy Łowiczanin, Polska The Times – Dziennik Łódzki, ITS – Informator Tygodniowy Skierniewic,
Kurier Regionalny, w portalach internetowych: www.lowiczanin.info, www.lowicz24.eu.) jak również poprzez plakaty umieszczane na słupach
ogłoszeniowych. Poprzez organizację warsztatów wśród turystów popularyzowane były walory, tradycje, zwyczaje i kultura regionu łowickiego. Prowadzone
były zajęcia dla młodzieży z nauki ginących zawodów kultury ludowej „Księżaków”. Uczestnicy warsztatów samodzielnie wykonywali wycinanki łowickie,
haftowali elementy dekoracyjne kwiatowe, pająki łowickie, kwiaty bibułowe, ozdabiali wydmuszki, pisanki, malowali obrazki z motywami ludowymi, lepili
tradycyjne naczynia gliniane, rzeźbili w drewnie, śpiewali piosenki ludowe. Nauczyli rozpoznawać się zabytkowe narzędzia i urządzenia do wykonania
elementów dekoracyjnych jak również opowiadać jak dawniej zdobiono chaty łowickie, prezentowali efekty swojej pracy. Adresaci zadania zdobyli niezbędną
wiedzę w zakresie rękodzieła ludowego m.in.: hafciarstwa, wikliniarstwa, garncarstwa, wycinankarstwa, rzeźbiarstwa, bibułkarstwa, malowania. Twórcy
ludowi uwrażliwili uczestników warsztatów na piękno kultury ludowej i zaszczepili dumę z dorobku kultury ludowej regionu łowickiego. Doskonalili
umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł, selekcjonowania ich oraz ciekawego przedstawiania turystom o dziedzictwie kulturowym regionu
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łowickiego. Dzięki warsztatom stowarzyszenie przyczyniło się do integrowania społeczności lokalnych. Poprzez udział w warsztatach uwrażliwiali
zainteresowanych odbiorców na piękno kultury ludowej „Księżaków”. Ogółem w warsztatach uczestniczyło 3.800 osób.
Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
Lp.

Rodzaj kosztów

Całość zadania zgodnie z umową
(w zł)
koszt całkowity

I

II

III

IV

Koszty merytoryczne (z
uwzględnieniem
kosztów jednostkowych)
poniesione przez STL i
GMŁ)8):
1) Zakup materiałów na
warsztaty.
2)Wynagrodzenia dla
prowadzących warsztaty
(umowa o dzieło)
3)Praca społeczna
Koszty obsługi zadania
publicznego, w tym
koszty administracyjne
(z uwzględnieniem
kosztów jednostkowych)
poniesione przez STL i
GMŁ)8):
1)Koszty obsługi
zadania (materiały
biurowe
2)koszty dojazdu
twórców ludowych
Inne koszty:
1)Ogłoszenie w prasie
2)Druk plakatów
Ogółem

z tego pokryty z
dotacji

Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania
publicznego (w zł)

Poprzedni okres sprawozdawczy
(w zł)

z tego pokryty z
finansowych
środków własnych,
środków z innych
źródeł, w tym wpłat
i opłat adresatów
zadania publicznego

z tego pokryty
z wkładu
osobowego, w
tym pracy
społecznej
członków i
świadczeń
wolontariuszy

koszt
całkowity

z tego
pokryty z
dotacji

z tego z
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych
źródeł, w
tym wpłat i
opłat
adresatów
zadania
publicznego

z tego
pokryty z
wkładu
osobowego,
w tym pracy
społecznej
członków i
świadczeń
wolontariuszy

koszt całkowity

z tego pokryty z
dotacji

z tego z
finansowych
środków własnych,
środków z innych
źródeł, w tym wpłat
i opłat adresatów
zadania publicznego

z tego pokryty
z wkładu
osobowego, w
tym pracy
społecznej
członków i
świadczeń
wolontariuszy

2 700,00
5 400,00

2 700,00
5 400,00

0
0

0 0
0 0

0
0

0
0

0
0

2 722,56
5 400,00

2 700,00
5 400,00

22,56
0

0
0

3 000,00

0

0

3 000,00 0

0

0

0

3 000,00

0

0

3 000,00

1 500,00
540,00

0
0

1 500,00
540,00

0 0
0 0

0
0

0 0
0 0

1 500,00
540,00

0
0

1 500,00
540,00

0
0

360,00
540,00
14 040,00

360,00
540,00
9 000,00

0
0
2 040,00

0
0 0
3 000,00 0

360,00
540,00
14 062,56

360,00
540,00
9 000,00

0
0
2 062,56

0
0

0
0
0

0
0 0
0 0

0
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0
0

Fundacja Form i Kształtów z Chełmna
„Teren Budowy”
Opis osiągniętych rezultatów:
Dzięki dofinansowaniu udało się przygotować warsztaty, wykonać zdjęcia z realizacji projektu i ustawić w przestrzeni publicznej Łowicza kilkanaście
liter przystrzyżonych z krzewów, ułożonych w napisy. Efektem Terenu Budowy były hasła ułożone z wycinanych z krzewów liter. Hasła powstawały w trakcie
warsztatów, w których uczestniczyło każdego dnia kilkadziesiąt osób. Po zakończeniu projektu Urząd Miejski w Łowiczu na stałe powstałe litery z krzewów
zasadził w wyznaczonych miejscach, tak, żeby zdobiły przestrzeń miejską Łowicza. Część haseł zmieniła lokalizacje wyznaczone przez uczestników projektu.
Uczestnicy uczyli się pracować wspólnie na rzecz społeczności lokalnej. Dzięki projektowi umocniła się pozycja lokalnych animatorów kultury. Teren Budowy
dał uczestnikom podstawy do operowania przestrzenią publiczną. Część uczestników projektu jest w stałym kontakcie z Fundacją Form i Kształtów oraz
zaczęła współpracę w innych projektach fundacji.
Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
Lp

Rodzaj kosztów

Całość zadania zgodnie z umową ( w zł)

Koszt
całkowity

I.

Koszty merytoryczne (z
uwzględnieniem
kosztów jednostk.)
poniesionych przez
Fundację:
Przygotowanie
i prowadzenie
warsztatów
Zakup materiałów na
rekwizyty do
warsztatów

Z tego
pokryty z
dotacji

Z tego pokryty
z finansowych
środków
własnych,
środków z
innych źródeł
w tym wpłat i
opłat
adresatów

Poprzedni okres sprawozdawczy ( w zł)

Z tego pokryty z
wkładu osobowego
tym pracy
społecznej
członków i
wolontariuszy

2 000,00

2 000,00

0

0

2 300,00

2 300,00

0

0

Koszt
całkowity

Z tego
pokryty z
dotacji

0

Z tego pokryty z
finansowych środków
własnych, środków z
innych źródeł w tym
wpłat i opłat
adresatów

0

0

Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania
publicznego ( w zł)

Z tego pokryty z
wkładu
osobowego tym
pracy społecznej
członków i
wolontariuszy

0

Koszt całkowity

Z tego
pokryty z
dotacji

Z tego pokryty z
finansowych
środków własnych,
środków z innych
źródeł w tym wpłat
i opłat adresatów

Z tego
pokryty z
wkładu
osobowego
tym pracy
społecznej
członków i
wolontariuszy

2 000,00

2 000,00

0

0

2 847,09

2 320,00

527,09

0
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II.

III.

Koszt obsługi zadania:
Wykonanie zdjęć

1 000,00

1 000,00

0

0

1 000,00

1 000,00

0

0

Koordynator zadania

4 000,00

2 000,00

2 000,00

0

4 000,00

2 000,00

2 000,00

0

Obsługa księgowa
zadania
Ubezpieczenie imprezy

1 000,00

1 000,00

0

0

1 000,00

1 000,00

0

0

200,00

200,00

0

0

75,75

75,75

0

0

Noclegi

500,00

500,00

0

0

429

429,00

0

0

Poczęstunek

500,00

500,00

0

0

504

500,00

4,00

0

Transport
Projekt i druk
materiałów
promocyjnych
i reklamowych
Kolportaż
plakatu/ulotek/folderów
Razem

500,00

500,00

0

0

558,03

550,00

8,03

0

2 000,00

0

2 000,00

0

2 000,00

0

2 000,00

0

1 000,00

0

0

1 000,00

1 000,00

0

0

1 000,00

15 000,00

10 000,00

4 000,00

1 000,00

15 413,87

9 874,75

4 539,12

1 000,00

Stowarzyszenie Historyczne im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
„Łowicz i jego mieszkańcy 1939 w obiektywie”
Opis osiągniętych rezultatów:
Zadanie zostało w pełni zrealizowane. Przygotowanie wernisażu powiększyło wiedzę na temat miasta i historii jego mieszkańców o losach 10 Pułku
Piechoty w czasie walk obronnych w 1939 roku. Podczas uroczystości otwarcia wystawy odwiedzający zapoznali się poprzez odtworzoną dokumentację
fotograficzną o miejscach i osobach zaangażowanych w działania wojenne na terenie miasta ( na wernisażu pojawiło się ok. 200 osób). W ramach realizacji
zadania członkowie stowarzyszenia za pomocą zdjęć uwiecznili wszystkie zabudowania, które nie uległy zmianie od czasów wojny a dodatkowo wykorzystali
archiwalne zdjęcia celem skonfrontowania poprawności wykonanych zdjęć z miejscami historycznymi. Dzięki zadaniu udało się spopularyzować udział
Polaków w II Wojnie Światowej. Stowarzyszenie w ramach projektu prowadziło działania promocyjne poprzez publikację informacji o wernisażu, publikację
zdjęć oraz krótkich opisów w lokalnej prasie: Nowy Łowiczanin, Facebook, portal „Do Broni”, Forum Łowicza (www.forum.lowicz.net). Całość działania
promocyjnego odbyła się od 17.04.2012 roku czyli tuż po wykonaniu zdjęć. Wydany został folder w ilości 500 sztuk opowiadający historię miasta i jego
mieszkańców w 1939 roku. Do akcji promocyjnej wykorzystano 3 bannery rozwieszone przy: muzealnym skansenie w Łowiczu, Urzędzie Miejskim
w Łowiczu ul. Stary Rynek ora siedzibie stowarzyszenia ul. Podrzeczna 30. Na wernisaż przygotowana została ekspozycja oparta na eksponatach z epoki oraz
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na ich kopiach celem podwyższenia poziomu wiedzy uczestników z zakresu działania żołnierza Polskiego w wydarzeniach z 1939 roku. Wykonane zdjęcia
z cywilami ukazały trudny los przebywających w mieście mieszkańców ( 01-14.09.1939 r.).
W ramach realizacji zadania wzmocniona została identyfikacja z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym, umocnione więzi lokalne
oparte na świadomości wspólnego dziedzictwa kulturowego, jego ochronie i pielęgnowaniu. Dzięki organizacji wystawy upowszechnione zostały
w świadomości mieszkańców tradycje narodowe i państwowe w oparciu o historię „ Małej Ojczyzny” oraz ukształtowane postawy patriotyczne młodego
pokolenia.
Organizacja zadania przyczyniła się do tego, że wśród młodego pokolenia Łowiczan ukazany został rzeczywisty udział Polaków w II Wojnie
Światowej m.in.: poprzez wystawę, działania promocyjne, wydawnictwo. Wskazane zostało rzeczywiste znaczenie trudnych działań jakich podejmowali się
żołnierze Polscy w wydarzeniach historycznych w 1939 roku, budowana tożsamość lokalna poprzez promocję historii, ukazanie trudnego losu cywila
w konflikcie zbrojnym na przykładzie mieszkańców Łowicza we wrześniu 1939 roku.
Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
Lp

Rodzaj kosztów

Całość zadania zgodnie z umową ( w zł)

Koszt
całkowity

Z tego
pokryty z
dotacji

Z tego
pokryty z
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych źródeł
w tym wpłat i
opłat
adresatów
zadania
publicznego

Z tego pokryty z
wkładu
osobowego w tym
pracy społecznej
członków i
świadczeń
wolontariuszy

Poprzedni okres sprawozdawczy ( w zł)

Koszt
całkowity

Z tego
pokryty z
dotacji

Z tego pokryty z
finansowych
środków własnych,
środków z innych
źródeł w tym wpłat i
opłat adresatów
zadania publicznego

Z tego pokryty
z wkładu
osobowego tym
pracy
społecznej
członków i
świadczeń
wolontariuszy

Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania
publicznego ( w zł)
Koszt całkowity
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Z tego
pokryty z
dotacji

Z tego pokryty z
finansowych
środków
własnych,
środków z innych
źródeł w tym
wpłat i opłat
adresatów zadania
publicznego

Z tego
pokryty z
wkładu
osobowego
tym pracy
społecznej
członków i
swiadczeń
wolontarius
zy

Koszty
merytoryczne (z
uwzględnieniem
kosztów
jednostkowych)
poniesionych
przez
Stowarzyszenie
Historyczne im 10
Pułku Piechoty
1.Plakaty
2.Zdjęcia
3.Antyramy
4.Foldery na
wystawę
5.Militaria na
wystawę
6.Bannery

I.

III

IV

Inne koszty, w
tym koszty
wyposażenia i
promocji ( z
uwzględnieniem
kosztów
jednostkowych)
poniesione przez
Stowarzyszenie:
Koszt dojazdu
GRH Pionier 39
Koszt obsługi
fotograficznej
Ogółem

500,00
300,00
500,00
900,00

500,00
300,00
500,00
900,00

494,00
297,05
464,94
900,00

494,00
297,05
464,94
900,00

0
0
0
0

1.600,00

1600,00

1 600,23

1 600,00

0,23

1.200,00

1200,00

1 200,00

1 200,00

0

625,00

0

625,00

0

600,24

0

600,24

0

625,00

0

0

625,00

625,00

0

0

625,00

6 250,00

5 000,00

625,00

625,00

6 181,46

4 955,99

600,47

625,00

2.3. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym, edukacji, oświaty i wychowania.
Wykaz udzielonych dotacji na rzecz podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w 2012 roku w ramach ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536)
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Sfera: ochrona i promocja zdrowia

L.p.

1.

2.

Podmiot
dotowany/Nazwa
organizacji
pozarządowej

Stowarzyszenie
„Łowicki Klub
Amazonek”
os. Bratkowice bl. 23
99-400 Łowicz

Polskie
Stowarzyszenie
Diabetyków Zarząd
Oddziału
Wojewódzkiego
w Łodzi
Oddział w Łowiczu

Nazwa zadania

prowadzenie
placówek wsparcia i
udzielanie pomocy
rehabilitacyjnej,
psychologicznej
i terapeutycznej oraz
integracja kobiet
chorych na raka piersi

wspieranie działań
w zakresie
diabetologii osób
dotkniętych chorobą
cukrzycy

Przeznaczenie dotacji
- zadanie realizowane w okresie od 14.02.2012 r.
do 31.12.2012 r.;
Dotację wydatkowano na:
- prowadzenie indywidualnych ćwiczeń dla osób
dotkniętych chorobą nowotworową piersi przez
specjalistę – 8.800 zł
- minimalizowanie skutków mastektomii lub
rekonstrukcji piersi – wykład lekarski – 250 zł
- integrację osób dotkniętych chorobą
nowotworową - 750 zł
- czynsz - 200 zł
Liczba członków Stowarzyszenia - 24
- zadanie realizowane o okresie od 11.04.2012 r.
do 31.12.2012 r.;
Dotację wydatkowano na:
- spotkania edukacyjne z zakresu diabetologii 1.356,09 zł
- badanie dna oka – 598,28 zł
- opłatę prenumeraty „Diabetyk” – 267,96 zł
- zebrania Zarządu Oddziału Wojewódzkiego –
delegacje - 323,54 zł
- wyjazd na XVI Ogólnopolskie Sympozjum
Diabetologii i inne – 1.994,26 zł
- wyjazdy do teatru – 1.062,79 zł
- spotkania integracyjne – 4.397,08 zł
Liczba członków Stowarzyszenia – 73

Umowa

Kwota
udzielonej
dotacji

Kwota
rozliczonej
dotacji

Kwota
dotacji
podlegającej
zwrotowi

78/2012
z dnia
06.02.2012

10.000

10.000

0,00

176/2012
z dnia
11.04.2012

10.000

10.000

0,00
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Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

1.

Stowarzyszenie
Rehabilitacyjno Edukacyjne „Karino”
ul. Pijarska 1
99-400 Łowicz

2.

Stowarzyszenie
Centrum Inicjatyw
Obywatelskich Ziemi
Łowickiej
ul. Świętojańska 1/3
99-400 Łowicz

- zadanie realizowane od 05.03.2012 r.
do 31.12.2012 r.;
Dotację wydatkowano na:
- prowadzenie zaj. hipoterapeutycznych - 3.870,00
zł
- wynajem konia - 1.046,00 zł
- obsługę księgową – 1.000,00 zł
- wydruk plakatów - 84,00 zł
W zajęciach udział brało 16 dzieci.
- zadanie realizowane od 5.03.2012 r.
prowadzenie zajęć
do 31.12.2012 r.;
terapeutycznych,
Dotację wydatkowano na:
fizykoterapeutycznych - prowadzenie zaj. hipoterapeutycznych –600,00 zł
i hipoterapeutycznych - prowadzenie zaj. fizykoterapeutycznych – 630,00
i innych dla dzieci
zł
i młodzieży
- prowadzenie zaj. terapeutycznych – 3.010,00 zł
niepełnosprawnej
- obsługę księgową – 260,00 zł
miasta Łowicza
- zużycie wody, energii – 1.500,00 zł
W zajęciach udział brało 15 dzieci.
prowadzenie zajęć
terapeutycznych,
fizykoterapeutycznych
i hipoterapeutycznych
i innych dla dzieci i
młodzieży
niepełnosprawnej
miasta Łowicza

103/2012
13.02.2012

6.000,00

6.000,00

0,00

104/2012
13.02.2012

6.000,00

6.000,00

0,00

83 /2012
z dnia
18.000,00 17.999,98
06.02.2012

0,02

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

1.

Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich
Diecezji Łowickiej
Koło przy Parafii
św. Ducha
ul. Długa 3
99-400 Łowicz

wsparcie działalności
świetlic
środowiskowych,
prowadzących
działalność
profilaktyczno –
opiekuńczą
i wychowawczą
w stosunku do dzieci
i młodzieży

- zadanie realizowane od 06.02.2012 r.
do 31.12.2012 r.;
Dotację wydatkowano na:
opiekę pedagogiczną - 16.500,00 zł
art. papiernicze – 170,00 zł
art. szkolno - biurowe – 170,00 zł
artykuły dydaktyczne - 159,98 zł
wycieczkę dla dzieci – 1.000,00 zł
Ze świetlicy skorzystało 16 dzieci.
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- Bratkowice

2.

3.

4.

zwiększanie
skuteczności
Stowarzyszenie
i dostępności
Centrum Wolontariatu specjalistycznej
„Nadzieja”
pomocy dla rodzin
ul. Podrzeczna 4
w związku
99-400 Łowicz
z występowaniem
przemocy
w rodzinie
wsparcie działalności
świetlic
środowiskowych,
Stowarzyszenie
prowadzących
Centrum Wolontariatu działalność
„Nadzieja”
profilaktyczno ul. Podrzeczna 4
opiekuńczą
99-400 Łowicz
i wychowawczą
w stosunku do dzieci
i młodzieży
- Śródmieście
zwiększanie
skuteczności
Stowarzyszenie
i dostępności
Centrum Wolontariatu
specjalistycznej
„Nadzieja”
pomocy dla rodziców
ul. Podrzeczna 4
dzieci i młodzieży
99-400 Łowicz
„Pomarańczowa
Linia”

- zadanie realizowane od 06.02.2012 r.
do 31.12.2012 r.;
Dotację wydatkowano na:
wynagrodzenie prawnika – 3.800,00 zł
wynagrodzenie psychologa – 4.400,00 zł
wynagrodzenie księgowej – 2.000,00 zł
czynsz – 654,48 zł
energię – 500,00 zł
wodę – 440,00 zł
zakup mat. biur. – 1.060,00 zł
- zadanie realizowane od 06.02.2012 r.
do 31.12.2012 r.;
Dotację wydatkowano na:
wynagrodzenie wych. ped. – 5.900,00 zł
wynagrodzenie wych. ped. – 5.900,00 zł
wynagrodzenie księgowej – 1.000,00 zł
organizację wycieczki – 3.000,00 zł
czynsz – 1.390,86 zł
energię – 407,41 zł
Ze świetlicy skorzystało 25 dzieci.
- zadanie realizowane od 06.02.2012 r.
do 31.12.2012 r.;
Dotację wydatkowano na:
wynagrodzenie pedagoga – 4.000,00 zł
wynagrodzenie księgowej – 1.000,00 zł

82 /2012
z dnia
13.000,00 12.854,48
06.02.2012

145,52

80 /2012
z dnia
18.000,00 17.598,27
06.02.2012

401,73

79 /2012
z dnia
06.02.2012

5.000,00
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5.000,00

0,00

5.

6.

7.

8.

wspieranie działań
Stowarzyszenie
specjalistycznych
Centrum Wolontariatu miejsc pomocy
„Nadzieja”
dla osób
ul. Podrzeczna 4
uzależnionych oraz
99-400 Łowicz
członków
ich rodzin
wsparcie działalności
świetlic
Parafia Rzymskośrodowiskowych,
Katolicka Matki
prowadzących
Bożej Nieustającej
działalność
Pomocy
profilaktyczno ul. Brzozowa 15
opiekuńczą
99-400 Łowicz
i wychowawczą
w stosunku do dzieci
i młodzieży - Korabka
Łowickie
Stowarzyszenie
Abstynenckie
„Pasiaczek”
ul. Św. Floriana 7
99 -400 Łowicz

Łowickie
Stowarzyszenie
Abstynenckie
„Pasiaczek”
ul. Św. Floriana 7
99 -400 Łowicz
Łowickie

wsparcie finansowe
zorganizowania
abstynenckiego
turnieju rozgrywek
piłki nożnej o Puchar
Burmistrza Miasta
Łowicza
wsparcie finansowe
zorganizowania
Łowickiego Biegu
Trzeźwości – imprezy
sportowej promującej
zdrowy styl życia

wsparcie finansowe

- zadanie realizowane od 06.02.2012r.
do 31.12.2012 r.;
Dotację wydatkowano na:
wynagrodzenie psychoterapeuty, psychologa
– 3.000,00 zł
czynsz – 654,48 zł
usługi telekom.- 1.200,00 zł
- zadanie realizowane od 06.02.2012r.
do 31.12.2012 r.;
Dotację wydatkowano na:
wynagrodzenie pracownika, wychowawcy –
15.994,80 zł
organizację wycieczki – 500,00 zł
koszty c.o. – 1.000,00 zł
zakup mat. piśmiennych, gier i art. chemicznych
- 505,20 zł
Ze świetlicy skorzystało 26 dzieci.
- zadanie realizowane od 19.04.2012 r.
do 31.08.2012 r.;
Dotację wydatkowano na:
delegację sędziowską – 100,00 zł
zakup pucharów i nagród – 600,02 zł
wydruk dyplomów – 13,00 zł
pokrycie wydatków związanych z zakupem
artykułów żywnościowych dla potrzeb imprezy
integracyjnej (grill) – 1.086,98 zł
- zadanie realizowane od 19.04.2012 r.
do 30.06.2012 r.;
Dotację wydatkowano na:
zakup pucharów – 2.100,00 zł
zakup dyplomów – 95,01 zł
zakup art. żywnościowych, pieczywa i napojów
na imprezę integracyjną (grill) - 1.104,99 zł
- zadanie realizowane od 19.04.2012 r.

81 /2012
z dnia
06.02.2012

5.000,00

4.854,48

145,52

84 /2012
z dnia
18.000,00 18.000,00
06.02.2012

0,00

188 /2012
z dnia
19.04.2012

1.800,00

1.800,00

0,00

187 /2012
19.04.2012

3.300,00

3.300,00

0,00

185 /2012

2.300,00

2.300,00

0,00
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9.

10.

L.p.

1.

Stowarzyszenie
Abstynenckie
„Pasiaczek”
ul. Św. Floriana 7
99 -400 Łowicz
Łowickie
Stowarzyszenie
Abstynenckie
„Pasiaczek”
ul. Św. Floriana 7
99 -400 Łowicz

Podmiot
dotowany/Nazwa
organizacji
pozarządowej

Stowarzyszenie
Łowicki Uniwersytet
Trzeciego Wieku
ul. Podrzeczna 20
99-400 Łowicz

działań promujących
zdrowy, trzeźwy styl
życia

wsparcie finansowe
zorganizowania
Forum
Abstynenckiego

Nazwa zadania
wspieranie utrzymania
aktywności
intelektualnej,
fizycznej,
psychicznej,
rozwijanie
zainteresowań
oraz zapobieganie
izolacji społecznej
osób starszych

do 31.10.2012 r.;
Dotację wydatkowano na:
pokrycie kosztów przejazdów – 2.300,00 zł
- zadanie realizowane od października
do 30.11.2012 r.;
Dotację wydatkowano na:
oprawę muzyczną - 1.500,00 zł
wynajem sali – 500,00 zł
zakup ciasta – 296,39 zł
zakup art. spożywczych – 233,80 zł
zakup art. gospodarczych - 78,00 zł
zakup art. biurowych – 90,01 zł
zakup art. chemiczno-spożywczych – 101,80 zł
Sfera: edukacja, oświata i wychowanie

Przeznaczenie dotacji
- zadanie realizowane od 06.02.2012 r.
do 31.12.2012 r.;
Dotację wydatkowano na:
- prowadzenie wykładów - 2.000,00 zł
- organizowanie wycieczek - 5.000,00 zł
- wyjazdy do teatru lub na koncerty – 5.000,00 zł
- organizowanie spotkań integracyjnych - 1.500,00
zł
- prowadzenie księgowości – 4.500,00 zł
- zakup art. biurowych - 1.200,00 zł
- pokrycie kosztów rozmów telefonicznych –
800,00 zł
Liczba członków Stowarzyszenia - 150

18.03.2010

186 /2012
z dnia
19.04.2012

Umowa

77/2012
06.02.2012

2.800,00

2.800,00

Kwota

Kwota

udzielonej

rozliczonej

dotacji

dotacji

20.000

20.000
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0,00

Kwota
dotacji
podlegającej

zwrotowi

0,00

2.4. Zadania publiczne realizowane w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) – oferty z własnej inicjatywy tzw. „małe granty”

Umowy podpisane z organizacjami pozarządowymi w ramach tzw. małych grantów poza konkursem

1.

Stowarzyszenie Osób
Chorych
na Stwardnienie
Rozsiane „Renia”

wsparcie działań
i aktywizacja ludzi
dotkniętych
przewlekłymi
chorobami

2.

Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew
Łódzka – Hufiec
Łowicz

obóz harcerski Hufca
ZHP Łowicz –
„Tajemnice
Dwernika”

3.

Łowickie
Stowarzyszenie „Dać
Szanse”

wyjazdowe warsztaty
terapeutycznoedukacyjne dla osób
niepełnosprawnych

- zadanie realizowane od 04.05.2012 r.
do 31.07.2012 r.;
Dotację wydatkowano na:
- wynagrodzenie fizykoterapeuty – 600,00 zł
- wynagrodzenie neurologa – 400,00 zł
- wynagrodzenie psychologa - 600,00 zł
Liczba członków Stowarzyszenia - 30
- zadanie realizowane od 02.07.2012 r.
do 01.09.2012 r.;
Dotację wydatkowano na:
- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu
- 10.000,00 zł
W obozie wzięło udział 50 dzieci.
- zadanie realizowane od 01.08.2012 r.
do 31.08.2012 r.
Dotację wydatkowano na:
- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników
warsztatów terapeutycznych - 3.600,00 zł
W warsztatach wzięło udział 30 osób.

189/2012
19.04.2012

1.600

1.600

0,00

289/2012
2.07.2012

10.000

10.000

0,00

299/2012
20.07.2012

3.600

3.600

0,00
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2.4. Kontrole realizacji zadań publicznych
Kontrola merytoryczna realizacji zadań publicznych przeprowadzana była każdorazowo na
podstawie składanych sprawozdań częściowych i końcowych.
Podstawę

prawną

do

przeprowadzenia

kontroli

stanowią

przepisy

art.

oraz ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

33

ust.

2

jedn. Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) a także § 20 ust 1 pkt. 15c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Łowiczu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 116/2003 z dnia
6 maja 2003 roku z późniejszymi zmianami.
Zakres kontroli obejmował wykorzystanie przyznanych dotacji w roku 2012 na realizację zadań
publicznych w sferach: kultury fizycznej i sportu, kultury sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych oraz edukacji, oświaty i wychowania.
Zajęcia odbywały się zgodnie z grafikiem hali lub harmonogramem zajęć (termin, miejsce, godzina).
W żadnym z klubów czy organizacji nie odnotowano 100% frekwencji na zajęciach. Zazwyczaj brakowało
od kilku do kilkunastu zawodników, uczestników. Na większości zajęć trenerzy nie posiadali dzienników
zajęć.
Zalecenia Pokontrolne.
1) Posiadanie na zajęciach i prowadzenie na bieżąco dzienników zajęć.
2) Dokładniejsze opisywanie sposobu wykonywania zadania publicznego w sprawozdaniach.
3) Zwrócenie uwagi na wykazy rachunków i faktur zgodności ich opisu z ustawą o rachunkowości.
4) Dokładniejsze sprawdzanie części finansowej w sprawozdaniach tak by unikać występujących błędów
w wyliczeniach rachunkowych.
Kontrole finansowe z realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
ochrony i promocji zdrowia oraz edukacji, oświaty i wychowania przeprowadzone zostały przez Głównego
specjalistę ds. kontroli Urzędu Miejskiego w Łowiczu i przedstawione w styczniu 2013 roku w materiale pn.
„Analiza przeprowadzonych kontroli w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych w 2012 roku
oraz realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych”.
3. Udostępnienie organizacjom materiałów związanych z konkursami ofert realizacji zadań
publicznych i innych dokumentów służących do realizacji współpracy samorządu z organizacjami
pozarządowymi.
Materiały związane z konkursami ofert (treść ogłoszeń konkursowych i formularze) były
udostępnianie w formie wydruku i elektronicznej w Wydziałach Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
oraz Spaw Społecznych każdemu zainteresowanemu. Dodatkowo, treść ogłoszeń konkursowych
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i formularze były umieszczane na bieżąco na stronie internetowej www.lowicz.eu, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.
4. Wzajemne informowanie się o kierunkach realizowanych działań.
Miasto Łowicz realizowało powyższy punkt Programu na trzy sposoby – informując poprzez media,
korespondencję bezpośrednią oraz w trakcie spotkań.
Na stronie www.lowicz.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na bieżąco zamieszczano informacje
o aktualnościach życia miasta oraz podejmowanych decyzjach (uchwały, zarządzenia). Niektóre informacje
dotyczyły działań realizowanych przez organizacje pozarządowe. W internecie były zamieszczane również
ogłoszenia konkursowe Burmistrza Miasta Łowicza, rozstrzygnięcia konkursów oraz informacje
o ciekawych źródłach finansowania poza gminnego.
Na stronie internetowej miasta poza wykazem łowickich organizacji i formularzami, znajdują się ogólne
informacje na temat współpracy urzędu z organizacjami, baza ogłaszanych konkursów, a także Wieloletni
Program Współpracy z organizacjami.
5. Współpraca w tworzeniu i realizacji projektów z zakresu pożytku publicznego
W 2012 roku Miasto Łowicz realizowało wraz z organizacjami pozarządowymi następujące
przedsięwzięcia:


z PTTK Oddziałem w Łowiczu cykliczne imprezy: Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego, Rajd na
Powitanie Wiosny, Święto Roweru, Rajd Szlakiem Bojowym 10 Pułku Piechoty, Rajd
Cichociemnych – Szlakiem Armii Krajowej,



z Fundacją Cepelia z Warszawy przy organizacji „Spotkania z Cepelią na Chmielnej” w Warszawie
(promocji miasta),



z Stowarzyszeniem Twórców Ludowych w Lublinie Kołem w Łowiczu podczas organizacji
warsztatów ludowych przy realizacji projektu pn. „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki
regionalnej Miasta Łowicza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013 oraz imprez folklorystycznych: „Boże Ciało w Łowiczu”, i „Księżackie Jadło – Festiwal
Dobrej Żywności”, promocji miasta „Spotkań z Cepelią” w Warszawie,



z Łowickim Klubem Motorowym przy organizacji imprezy pn. „Łowicka Majówka Motocyklowa”
zlotu motocyklistów,



z Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt imprezę pikniku rodzinnego pn. „Dzień Czworonoga”,



z Klubem Seniora przy organizacji „Dnia Seniora”,
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z Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” w Parmie – zakup usługi druku kartek
świątecznych na Wielkanoc i Boże Narodzenie,



współpraca ze środowiskami kombatanckimi i harcerzami przy przygotowywaniu obchodów świąt
państwowych i rocznic (3 maja, 1 sierpnia, 15 sierpnia, 1 września, 11 listopada).



Ośrodek Sportu i Rekreacji udostępniał nieodpłatnie sale sportowe i boiska do realizacji
współfinansowanych przez Gminę Miasto Łowicz zadań pożytku publicznego.



Łowicki Ośrodek Kultury oraz Urząd Miejski współpracował z organizacjami pozarządowymi przy
organizacji imprez kulturalnych i sportowych (m in. udostępnianie sal i sali widowiskowej).

6. Udostępnianie lokalu komunalnego na spotkania i szkolenia
Miasto Łowicz udostępnia lokale na spotkania i szkolenia, zarówno w Urzędzie, jak i w szkołach
i Łowickim Ośrodku Kultury każdej organizacji z terenu Łowicza, która zwróci się o to z prośbą.
W pomieszczeniach gminnych łowickie organizacje mają również formalnie swoje siedziby np.
w Urzędzie Miejskim - PTTK Oddział w Łowiczu, w Łowickim Ośrodku Kultury – Stowarzyszenie
Uniwersytet III Wieku, Stowarzyszenie Pracownia Sztuki Żywej, Stowarzyszenie Abstynenckie
„Pasiaczek”, w Ośrodku Sportu i Rekreacji – Klub Sportowy „Księżak”, Uczniowski Miejski Klub
Sportowy „Księżak”, Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan”, w Gimnazjum nr 1 – Światowy
Związek Armii Krajowej Odwód Łowicz, Stowarzyszenie Szarych Szeregów Oddział Łowicz, Związek
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie w Łowiczu,
Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane „RENIA” w Łowiczu, w Gimnazjum nr 2 Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum Nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu, w Zespole Szkół przy
ul. Grunwaldzkiej 9 – Uczniowski Klub Sportowy „Korabka”).
7. Pomoc w promowaniu działalności, zwłaszcza poprzez stronę internetową Gminy
Miejska strona internetowa w dziale „Nasze Miasto” w danych kategoriach zawiera spis prowadzących
działalność statutową na terenie Łowicza organizacji pozarządowych, nazwiska przedstawicieli tych
organizacji, dane kontaktowe, a także odnośniki do stron internetowych, jeżeli dana organizacja takową
prowadzi.
W ramach rozwijania współpracy z organizacjami pozarządowymi na stronie internetowej
www.lowicz.eu znajdują się specjalne odnośniki (tzw. bannery) do witryn organizacji pozarządowych.
Na stronie

głównej

www.lowicz.eu

często

zamieszczane są bieżące informacje z

życia

III sektora. Bardzo często lokalne organizacje przesyłają do urzędu różnego rodzaju informacje do
zamieszczenia na stronie internetowej Miasta Łowicza. Są to zapowiedzi planowanych wydarzeń, relacje
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z imprez, które organizują bądź, w których biorą udział, jak również informacje o ich osiągnięciach,
sukcesach.
8. Kampania 1% dla Łowicza.
Celem akcji było zachęcenie mieszkańców Miasta do przekazywania 1% z podatku dochodowego na
rzecz łowickich organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą pomniejszyć podatek
dochodowy wynikający z zeznania rocznego PIT o kwotę stanowiącą 1% podatku należnego, przekazując tę
kwotę na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Wykaz organizacji zamieszczony był przez okres
od 15 stycznia do 30 kwietnia 2012 roku na specjalnie przygotowanej podstronie www.lowicz.eu
z informacją w jakich sposób można przekazać 1% podatku.

9. Podsumowanie
Wszystkie organizacje pozarządowe, którym zlecono w roku 2012 realizację zadań publicznych wraz
z dotacją na ten cel przedłożyły sprawozdania z realizacji z wykonywania zadania publicznego według
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15.12.2010r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
W 2010r. ustawodawca znowelizował ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
a w jej wyniku nałożył na gminy obowiązek począwszy od roku 2012 corocznego przedkładania radzie
gminy sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku, którego
realizacja dotyczyła.
Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o wnioski wypracowane w ramach
bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji, analizę zrealizowanych form i zakresu współpracy
oraz sprawozdań organizacji z realizacji zadań publicznych, zleconych przez Miasto na podstawie
zawartych z organizacjami pozarządowymi umów.
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Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym –
ogółem wydatkowano na realizację zadań kwotę - 86. 507,21 zł
1. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej Koło przy Parafii św. Ducha, ul. Długa 3, 99-400 Łowicz
Realizowane zadanie:
- wsparcie działalności świetlic środowiskowych, prowadzących działalność profilaktyczno opiekuńczą i wychowawczą w stosunku do dzieci i młodzieży - Bratkowice
Osiągnięte cele i rezultaty:
Założone cele w pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy integracyjnej były realizowane w ciągu całego roku i
obejmowały między innymi:
- zapewnienie opieki wychowawczej i dydaktycznej,
- pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji,
- kompensowanie i łagodzenie skutków złego wpływu środowiska rodzinnego, rówieśniczego i szkolnego,
- osiąganie pozytywnych zmian w zachowaniu podopiecznych,
- rozwijanie zainteresowań i hobby poprzez uczestnictwo w różnych zajęciach,
- łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,
- ścisły kontakt z rodzicami, nauczycielami oraz pedagogami,
- aktywny udział podopiecznych w różnych organizowanych imprezach i uroczystościach,
- aktywny udział dzieci w życiu Łowicza,
- zapewnienie powodzenia szkolnego wychowankom,
- poprawę wyników w nauce,
- usuwanie dysfunkcji,
- kompensowanie deficytów edukacyjnych,
- kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie, prawidłowego zachowania, wzajemnej życzliwości,
tolerancji,
- troskę o psychiczne i fizyczne zdrowie dzieci,
- angażowanie dzieci w życie świetlicy i różnego rodzaju zajęcia,
- motywowanie dzieci do pracy nad sobą,
- dbanie o prawidłowy rozwój intelektualny, umysłowy, osobowości, zdrowotny, społeczny i psychiczny dzieci,
- dbanie o prawidłowe relacje interpersonalne,
- dbanie o pozytywne zmiany w zachowaniu dzieci,
- zapewnienie atrakcyjnego spędzania czasu wolnego w godzinach popołudniowych,
- ochronę zdrowia wychowanków poprzez wyrabianie postawy wolności wobec używek,
- wdrażanie zagadnień profilaktycznych (alkohol, papierosy, narkomania, leki, AIDS).
Ponadto w trakcie trwania zajęć świetlicowych dzieci miały okazję brać udział w wielu okazjonalnie
organizowanych imprezach. Świetlica prowadzi szeroką współpracę z różnorodnymi organizacjami i instytucjami,
działającymi na terenie naszego miasta oraz przedstawicielami mediów.
Wszystkie dzieci korzystają z możliwości dodatkowego posiłku w formie podwieczorku.
Świetlica obejmowała opieką dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat, pochodzących z rodzin ubogich,
wielodzietnych, dotkniętych patologią alkoholizmu i bezrobocia, ubóstwa, niewydolnych wychowawczo z wieloma
problemami dnia codziennego oraz dzieci z przeciętnych rodzin, chcących należeć do świetlicy i integrować się z
dziećmi mającymi różne problemy. W zajęciach świetlicowych systematycznie brało udział 16 uczestników z terenu
miasta. W okresie wakacji zorganizowano wyjazdowe wycieczki do Dinoparku w Kołacinku oraz do Muzeum
Ludowego Państwa Brzozowskich w Sromowie.

Wydatkowana kwota - 17.999,98 zł.

2. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Nadzieja”, ul. Podrzeczna 4,
99-400 Łowicz
ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, tel. 046 830 91 49, fax. 046 830 91 18, e-mail: promocja@um.lowicz.pl www.lowicz.eu

Realizowane zadanie:
- zwiększanie skuteczności i dostępności specjalistycznej pomocy dla rodzin w związku
z występowaniem przemocy w rodzinie
Osiągnięte cele i rezultaty:
Zakładane cele i rezultaty zostały w pełni zrealizowane przez specjalistów dyżurujących
w utworzonym Punkcie Pomocy dla Ofiar Przemocy „AZYL” w Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu „Nadzieja”.
Jednym z celów realizacji zadania było zintegrowanie pomocy, która przyniesie wymierne efekty dotyczące
powstrzymania przemocy – zapewnienie bezpieczeństwa kobietom i dzieciom. Zakładane cele zostały osiągnięte
poprzez kontynuowanie działalności Punktu Pomocy dla Ofiar Przemocy „Azyl” i zapewnienie specjalistycznej opieki
psychospołecznej i prawnej.
W ramach Punktu Pomocy dla Ofiar Przemocy „Azyl” dyżurowali specjaliści:
1. Prawnik – prowadził poradnictwo raz w tygodniu wymiarze 3 godzin tygodniowo, w każdy poniedziałek w
godzinach od 1600 do 1900. Prawnik ogółem udzielił 151 porad prawnych - 114 osobom, w tym:
- pierwszorazowe wizyty – 83,
- następne – 31
Udzielono pomocy prawnej 88 petentom z Łowicza i 26 mieszkańcom gmin.
2. Psycholog – dwa razy w tygodniu, w wymiarze 6 godzin tygodniowo, w środy od 1500 do 1800
i w piątki od 16.00 do 19.00, do którego po poradę zgłaszały się osoby z problemami rodzinnymi,
wychowawczymi
i
emocjonalnymi,
dotyczącymi
głównie
przemocy
domowej,
problemów
wychowawczych, konfliktów rodzinnych i małżeńskich.
Psycholog ogółem udzieliła 151 indywidualnych porad psychologicznych.
W 2012 roku udzielono pomocy i wsparcia specjalistycznego ofiarom przemocy, również kobietom
i dzieciom oraz osobom niepełnosprawnym, poprzez ścisłą współpracę z pracownikami socjalnymi Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu, kuratorami społecznymii zawodowymi Sądu Rejonowego w Łowiczu,
funkcjonariuszami policji.
Zgłaszano problemy ofiar przemocy Zespołowi Interdyscyplinarnemu.

Zapewniano osobom zgłaszającym się do punktu pomocy opiekę psychologiczną i prawną
oraz obejmowano pomocą całą rodzinę. Dzięki aktywnej współpracy z w/w instytucjami zwiększano
efektywność działań w tym zakresie poprzez bardziej skuteczne i twórcze rozwiązywanie problemów.
Wydatkowana kwota - 12.854,48 zł.

3. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Nadzieja”, ul. Podrzeczna 4,
99-400 Łowicz
Realizowane zadanie:
- wsparcie działalności świetlic środowiskowych, prowadzących działalność profilaktyczno–
opiekuńczą
i wychowawczą w stosunku do dzieci i młodzieży - Śródmieście
Osiągnięte cele i rezultaty:
Celem zadania było wyrównywanie szans kulturowych i rozwojowych, jak również przeciwdziałanie
izolacji społecznej dzieci i młodzieży zaniedbanej z terenu Łowicza poprzez działania profilaktyczno –
psychologiczno – pedagogiczne w świetlicy.
W tym celu objęto opieką dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich, dotkniętych patologią ze strony rodziców
bądź opiekunów, zagrożone wykluczeniem społecznym.
Wolontariusze pomagali dzieciom w nauce przedmiotów sprawiających im najwięcej trudności
(matematyka, chemia, fizyka, język polski, język angielski), aby otrzymały promocje do następnej klasy
oraz sukcesywnie odrabiali z podopiecznymi świetlicy bieżące prace domowe.
Oddziaływano wychowawczo szczególnie na te dzieci, które były objęte kuratelą sądową i sprawiały
trudności wychowawcze zarówno w domu, jak i w szkole. Otrzymywane od sponsorów paczki
z odzieżą , obuwiem , artykułami szkolnymi i chemicznymi przekazywano rodzicom dzieci uczęszczających

ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, tel. 046 830 91 49, fax. 046 830 91 18, e-mail: promocja@um.lowicz.pl www.lowicz.eu

do świetlicy. Otrzymywaną żywność z Banku Żywności z Łodzi oraz ze zbiórek żywności przekazywano
rodzicom dzieci cierpiących niedostatek.
Organizowano imprezy okolicznościowe dla dzieci z udziałem wolontariuszy. W ciągu całego 2012 roku
zorganizowano dla podopiecznych świetlicy spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych ( na którym dzieci otrzymały
słodycze), Dzień Dziecka, Andrzejki, Spotkanie Opłatkowe (na którym również dzieci otrzymały upominki i słodycze).
W miesiącu sierpniu (9-10 VIII) zorganizowano dwudniową wycieczkę dla podopiecznych świetlicy i najbiedniejszych
dzieci z terenu miasta wskazanych przez Sąd Rejonowy w Łowiczu. Dzieci odwiedziły kolejno: Ogrodzieniec, Kalwarię
Zebrzydowską, Kraków, Wadowice. W trakcie prowadzonych zajęć świetlicowych dzieci otrzymywały jeden posiłek –
podwieczorek. Ogółem pomocą świetlicy objętych zostało 25 dzieci i młodzieży.

Wydatkowana kwota - 17.598,27 zł.

4. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Nadzieja” ul. Podrzeczna 4,
99-400 Łowicz
Realizowane zadanie:
- zwiększanie skuteczności i dostępności specjalistycznej pomocy dla rodziców dzieci i młodzieży
„Pomarańczowa Linia”
Osiągnięte cele i rezultaty:
Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny „Pomarańczowa
Linia” kontynuował swoją działalność, obejmując opieką i pomocą dzieci i młodzież eksperymentującą ze
środkami psychoaktywnymi oraz ich rodziców.
Dyżurujący specjaliści udzielali porad i konsultacji rodzicom borykającym się z trudnościami
wychowawczymi z dziećmi, wynikającymi z eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi
oraz problemami natury emocjonalnej.
W ramach działalności Punktu Pomocy Informacyjno – Konsultacyjnego „Pomarańczowa Linia”, dyżurował:
- pedagog , raz w tygodniu, w środy od 1500 do 1900.
Zgłaszający się po pomoc rodzice/opiekunowie prawni uzyskali informację, wsparcie , pomoc
i wskazówki na temat sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kryzysowych. Wskazano im konstruktywne
rozwiązania, dzięki którym mogli uchronić dzieci i młodzież przed zażywaniem substancji psychoaktywnych, przed
zatruwaniem organizmu, upośledzeniem funkcjonowania organów wewnętrznych, zaburzeniem życia uczuciowego, a
także przed popełnieniem czynów karalnych i popadaniem w konflikt z prawem. Rodzice, dzieci i młodzież
otrzymywali ulotki informacyjne na temat szkodliwości środków psychoaktywnych i niebezpieczeństw wynikających
z ich używania. W ramach działalności Punktu Pomocy Informacyjno – Konsultacyjnego „Pomarańczowa Linia”
specjaliści przyjęli 42 osoby, którym udzielono 111 porad.

Wydatkowana kwota - 5.000,00 zł.

5. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Nadzieja”, ul. Podrzeczna 4,
99-400 Łowicz
Realizowane zadanie:
- wspieranie działań specjalistycznych miejsc pomocy dla osób uzależnionych oraz członków
ich rodzin
Osiągnięte cele i rezultaty:
Zakładane cele zostały osiągnięte w całości poprzez kontynuowanie działalności Punktu Pierwszego
Kontaktu, w którym dyżurujący specjaliści udzielali zgłaszającym się petentom wyczerpujących informacji
na temat mechanizmów powstawania i rozwoju choroby alkoholowej, jej objawów
i przyczyn oraz motywowano do podjęcia leczenia odwykowego.
Zakładane cele i rezultaty na poziomie podstawowym dotyczyły:
- dostarczania wiedzy zgłaszającym się po pomoc na temat mechanizmów powstawania rozwoju choroby
alkoholowej, jej objawów i przyczyn oraz udzielania informacji, gdzie należy szukać pomocy,
- pomocy rodzinom osób uzależnionych w zrozumieniu i zaakceptowaniu prawidłowych oddziaływań wobec osoby
uzależnionej.
Zakładane cele i rezultaty na poziomie zaawansowanym dotyczyły:
ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, tel. 046 830 91 49, fax. 046 830 91 18, e-mail: promocja@um.lowicz.pl www.lowicz.eu

- indywidualnej pracy z osobą uzależnioną i współuzależnioną – motywowanie do leczenia, praca nad zmianą
zachowań, nabycie umiejętności do trzeźwego życia (wyrażania uczuć i emocji, radzenia sobie ze stresem),
- pracy nad indywidualnymi problemami pacjentów wynikającymi z uzależnienia .
W Punkcie Pierwszego Kontaktu „Szansa” dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin raz
w tygodniu (wtorki) w godzinach od 14.30 do 18.30 dyżurowali psychoterapeuta oraz psycholog, którzy informowali
osoby zgłaszające się, gdzie szukać pomocy, jak również dostarczali wiedzy dotyczącej mechanizmu powstawania,
rozwoju, objawów i przyczyn alkoholizmu. W okresie realizacji zadania pracownicy pełniący dyżury w Punkcie
Pierwszego Kontaktu „Szansa” przyjęli:
– psychoterapeuta – 90 osób i udzieliła 90 porad,
– psycholog – 29 osób i udzieliła 29 porad.

Wydatkowana kwota - 4.854,48 zł.

6. Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
ul. Brzozowa 15, 99-400 Łowicz
Realizowane zadanie:
- wsparcie działalności świetlic środowiskowych, prowadzących działalność profilaktyczno - opiekuńczą i
wychowawczą w stosunku do dzieci i młodzieży - Śródmieście
Osiągnięte cele i rezultaty:
Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Zajęcia
w świetlicy środowiskowej odbywały się
w budynku Centrum Formacji Młodzieży przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy
ul. Brzozowej 15 w Łowiczu. Dały one możliwość skorzystania z pomocy w nauce, rozwijania własnych
zainteresowań oraz z organizowanej formy dożywiania dzieci w postaci podwieczorku. W zajęciach świetlicy
środowiskowej uczestniczyło 26 dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 4 do 18 lat. Zajęcia realizowano
zgodnie z programem, cztery razy w tygodniu, od wtorku do piątku, w godzinach od 14 00 do 1800 oraz w niektóre
poniedziałki (nadrabiano wówczas zaległości szkolne i organizowano zajęcia sportowe).
Nabór dzieci do świetlicy był prowadzony przy udziale księży z parafii, katechetów zatrudnionych
w Szkole Podstawowej nr 3, pracowników MOPS oraz kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Łowiczu.
Cele zajęć
w świetlicy dostosowane były do potrzeb rozwojowych dzieci. Chodziło głównie
o wspieranie i pomoc w radzeniu sobie z naturalnymi zmianami, które zachodzą w trakcie rozwoju dzieci. Zajęcia
przyczyniały się do kształtowania i wzmacniania u dzieci umiejętności społecznych, które przyczyniają się do
sprawniejszego funkcjonowania społecznego, lepszego rozumienia siebie, własnych uczuć, myśli, zachowań, lepszego
rozumienia siebie w kontekście relacji z innymi (rodzina, szkoła, grupa, rówieśnicy), wzmocnieniu poczucia własnej
wartości przez dzieci. Zajęcia miały na celu kształtowanie postaw, które wzmocnią dążenie do zdrowego stylu życia i
obniżą ryzyko sięgania w przyszłości po środki psychoaktywne. Zajęcia prowadzono metodami aktywnymi, tj.: krąg,
gry i zabawy, zajęcia sportowe, zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne, dyskusja, praca w grupach, miniwykład,
psychodrama, scenki rodzajowe, konkursy, quizy, wycieczki, imprezy okolicznościowe i inne. Ponadto zorganizowano
jednodniową wycieczkę do Warszawy, w ramach której dzieci zwiedziły Muzeum Kolejnictwa, warszawską Starówkę,
kościół św. Jana Chrzciciela, kościół Trzech Krzyży praz pałac prezydencki. W trakcie wycieczki obejrzały spektakl pt.
„Kot w butach” w teatrze Syrena oraz podziwiały piękno iluminacji świetlnych i uroczyste zapalenie choinki w
Warszawie.

Wydatkowana kwota - 18.000,00 zł.

7. Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” ul. Św. Floriana 7,
99 -400 Łowicz
Realizowane zadanie:
- wsparcie finansowe zorganizowania abstynenckiego turnieju rozgrywek piłki nożnej
o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza
Osiągnięte cele i rezultaty:
Celem realizowanego zadania było między innymi:
- propagowanie idei trzeźwościowych i abstynenckich,
ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, tel. 046 830 91 49, fax. 046 830 91 18, e-mail: promocja@um.lowicz.pl www.lowicz.eu

- nabywanie umiejętności, poprzez uczestnictwo w masowych imprezach, zdrowych form spędzania
wolnego czasu,
- zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych,
- zmniejszanie skali aktualnie występujących problemów.
W turnieju uczestniczyli przedstawiciele 8 klubów i stowarzyszeń abstynenckich:
- „Pod Wielbłądem” z Łodzi,
- „Opoka” z Opoczna,
- „Stop” ze Zgierza,
- „Nowa Droga” z Piotrkowa Trybunalskiego,
- „Dromader” z Gorzkowic,
- „Przyjaciel” z Bełchatowa,
- „Azyl” z Tomaszowa Mazowieckiego,
- „Pasiaczek” z Łowicza.
Puchar Fair Play otrzymała drużyna „Opoka” z Opoczna. Najlepszym bramkarzem został przedstawiciel
„Pasiaczka” z Łowicza, natomiast najlepszym strzelcem przedstawiciel „Pod Wielbłądem” z Łodzi.
Uczestnicy turnieju, na jego zakończenie, otrzymali dyplomy, puchary i nagrody z rąk Prezesa Łowickiego
Stowarzyszenia Abstynenckiego „Pasiaczek”. Następnie wszyscy zostali zaproszeni przez organizatorów do udziału w
imprezie integracyjnej.

Turniej rozgrywek piłki nożnej o puchar Burmistrza Miasta Łowicza odbył się w dniu 5.08.2012 r.
Wydatkowana kwota - 1.800,00 zł.

8. Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” ul. Św. Floriana 7,
99 -400 Łowicz
Realizowane zadanie:
- wsparcie finansowe zorganizowania Łowickiego Biegu Trzeźwości – imprezy sportowej promującej
zdrowy styl życia
Osiągnięte cele i rezultaty:
W
dniu
15
września
2012
roku
odbył
się
XX
Łowicki
Bieg
Trzeźwości.
Bieg zorganizowano na Błoniach Łowickich – wokół Muszli Koncertowej. Imprezę sportową zorganizowano przy
pomocy i współpracy przedstawicieli łowickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu.
W imprezie, w różnych kategoriach wiekowych, łącznie z biegiem głównym, wzięło udział 305 osób (uczniowie szkół:
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz mieszkańcy Łowicza). Podczas oficjalnego zakończenia
biegu, zawodnicy z trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej, otrzymali puchary i nagrody.
Z uwagi na rozpiętości wiekowe biegi odbywały się w kilku kategoriach wiekowych i w różnych kategoriach
dystansowych.
Celem organizowanej imprezy sportowej było:
- przełamanie przez osoby uzależnione, współuzależnione i ofiary przemocy bariery wstydu, izolacji,
zamknięcia w sobie, nieufności,
- rozbudzenie i umocnienie więzi rodzinnych, reaktywowanie ich oraz promowanie najistotniejszych
elementów integracji,
- nabycie umiejętności zdrowych form spędzania czasu poprzez kulturę fizyczną,
- organizowanie masowych imprez integracyjnych, celem zmiany stereotypowych poglądów i postaw dotyczących
picia alkoholu oraz przemocy w rodzinie.

Wręczenia nagród dokonał Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu. Puchar za wystawienie najliczniejszej ekipy spośród
szkół
podstawowych
otrzymała
Szkoła
Podstawowa
nr
1
w
Łowiczu.
Wydatkowana kwota - 3.300,00 zł.
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9. Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek”, ul. Św. Floriana 7,
99 -400 Łowicz
Realizowane zadanie:
- wsparcie finansowe działań promujących zdrowy, trzeźwy styl życia
Osiągnięte cele i rezultaty:
W ramach dotacji przyznano Łowickiemu Stowarzyszeniu Abstynenckiemu „Pasiaczek” dofinansowanie jego
uczestnictwa w Rozgrywkach Piłkarskich Ligii Abstynenckiej Województwa Łódzkiego.
Celem imprezy było:
- popularyzacja zdrowej i czynnej rekreacji,
- integracja członków ruchów trzeźwościowych i klubów abstynenckich województwa łódzkiego,
- zaprezentowanie ruchu abstynenckiego lokalnej społeczności.
Rozgrywki Turnieju Ligi Abstynenckiej województwa łódzkiego przebiegały w okresie od początku czerwca do
października 2012 roku.
W rozgrywkach w 12 – osobowych i w 8 – osobowych zespołach uczestniczyli przedstawiciele niżej wymienionych
klubów i stowarzyszeń:
„Azyl” – Tomaszów Mazowiecki,
„Przyjaciel” – Bełchatów,
„Pałacyk” – Piotrków Trybunalski,
„Opoka” – Opoczno,
„Pod Wielbłądem” – Łódź,
„Stop” – Zgierz,
„Trzeźwość” -Kutno
„Dromader” – Gorzkowice,

„ŁSA Pasiaczek” – Łowicz
Wydatkowana kwota - 2.300,00 zł.

10. Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek”, ul. Św. Floriana 7,
99 -400 Łowicz
Realizowane zadanie:
- wsparcie finansowe zorganizowania Forum Abstynenckiego
Osiągnięte cele i rezultaty:
Celem organizacji kolejnego forum było:
- motywowanie osób uzależnionych poprzez imprezy integracyjne do zmiany stylu życia i podjęcia trwałej
abstynencji,
- propagowanie niesienia pomocy osobom szukającym wsparcia w sytuacjach konfliktu lub kryzysu w rodzinie,
- organizowanie imprez integracyjnych celem zmiany stereotypowych poglądów i postaw
dotyczących picia alkoholu oraz przemocy w rodzinie.
Forum Abstynenckie odbyło się w dniu 24 listopada 2012 roku.
Wśród zaproszonych gości byli, między innymi, przedstawiciele władz samorządowych naszego miasta i powiatu,
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele zaproszonych klubów i stowarzyszeń
abstynenckich. W imprezie uczestniczyło około 200-300 osób, w większości przedstawiciele z zaprzyjaźnionych
okolicznych klubów i stowarzyszeń z całego województwa.

Wydatkowana kwota – 2.800,00 zł.

Ochrona zdrowia - udzielona kwota dotacji ogółem - 20.000,00 zł
1. Stowarzyszenie „Łowicki Klub Amazonek”, os. Bratkowice bl. 35,
99-400 Łowicz – kwota 10.000,00 zł.
Realizowane zadanie:
- integracja oraz wsparcie działań w zakresie pomocy rehabilitacyjnej kobietom, dotkniętym chorobą
nowotworową piersi
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Osiągnięte cele i rezultaty:
- objęcie systematyczną rehabilitacją amazonek (masaże, drenaż limfatyczny, gimnastyka)
w okresie od 14.02.2012 r. do 31.12.2012 r. - ogółem 176 godz.,
- wykład onkologa i psychologa w dniach 19 i 27.10.2012 r.,
- udział w warsztatach szkoleniowych 09 - 13.09.2012 r . w Poznaniu,
- udział w spotkaniach integracyjnych amazonek.

2. Miejsko – Powiatowe Koło Polskiego Stowarzyszenie Diabetyków,
ul. Podrzeczna 20, 99-400 Łowicz – kwota 10.000,00 zł.
Realizowane zadanie:
- wsparcie działań w zakresie diabetologii osób dotkniętych chorobą cukrzycy
Osiągnięte cele i rezultaty:
- zorganizowanie czterech wykładów na temat cukrzycy w dniach:
9 V 2012 r. przez dr Izabelę Bieguszewską,
13 VI 2012 r. dr Małgorzatę – Chmielnicką – Pruszczyńską,
10 X 2012 r. dr Dorotę Leśniewską – Kryńską ,
12 XII 2012 r. przez pielęgniarkę diabetologa Martę Leśniak.
Z wykładów skorzystali członkowie Koła, jak i również inne osoby należące do Klubu Seniora,
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Związku Emerytów i Rencistów. Spotkania odbyły się w sali kinowej
ŁOK; łącznie uczestniczyło 210 osób,
- zakup dwóch miesięczników „Diabetyk” - prasa fachowa dla członków Koła,
- zorganizowanie dla 25 osób badania dna oka w okresie maj - czerwiec 2012 r.,
- zorganizowanie spotkań integracyjnych, m.in. uroczystość z okazji obchodów Światowego Dnia
Walki z Cukrzycą,
- wyjazdy integracyjne, m.in. na XVI Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologii, wyjazd do Arboretum
w Rogowie.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - udzielona kwota dotacji ogółem 12.000,00 zł.
1. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno- Edukacyjne „Karino”, ul. Pijarska 1,
99-400 Łowicz – kwota 6.000,00 zł.
Realizowane zadanie:
- prowadzenie zajęć terapeutycznych, fizykoterapeutycznych i hipoterapeutycznych oraz innych
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej miasta Łowicza
Osiągnięte cele i rezultaty:
- prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych dla 16 dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta, jeden raz
w tygodniu, każda osoba rehabilitowana była 6 razy.
Osiągnięte rezultaty przypisane są indywidualnie do każdego pacjenta (poprawa stanu fizycznego
i psychicznego). W większości przypadków nastąpiła poprawa samooceny, rozwój kompetencji
społecznych , poznanie świata zwierząt.

2. Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej,
ul. Świętojańska 1/3, 99-400 Łowicz – kwota 6.000,00 zł.
Realizowane zadanie:
- prowadzenie zajęć terapeutycznych, fizykoterapeutycznych i hipoterapeutycznych oraz innych
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej miasta Łowicza
Osiągnięte cele i rezultaty:
- prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych – 15 godz., fizykoterapeutycznych – 18 godz. , terapeutycznych 86 godz. dla 15 dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta.
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Nastąpiła poprawa stanu fizycznego i psychicznego pacjentów oraz ich rodzin, przygotowano grunt
do dalszego rozwoju psychoruchowego oraz warunki do jak najlepszej integracji społecznej. Zajęcia
terapeutyczne, fizykoterapeutyczne, hipoterapeutyczne mobilizują beneficjentów do wyjścia z domu
i podjęcia jakiejkolwiek aktywności, przynoszącej dobre samopoczucie, zadowolenie z siebie
i sukcesy w pokonywaniu własnych słabości.

Oświata i wychowanie - udzielona kwota dotacji ogółem – 20.000,00 zł
1. Stowarzyszenie Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Podrzeczna 20,
99-400 Łowicz
Realizowane zadanie:
- wspieranie, utrzymywanie aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej, rozwijanie
zainteresowań oraz zapobieganie izolacji społecznej osób starszych
Osiągnięte cele i rezultaty:
- odbyły się 64 dyżury członków zarządu w poniedziałki i czwartki w godz. 12.00 – 13.00,
- odbyło się 13 posiedzeń zarządu,
- odbyły się 4 posiedzenia Rady Programowej,
- zorganizowano łącznie 37 wykładów, prelekcji i spotkań dla członków Uniwersytetu:
- z zakresu sztuki – 5 wykładów, w których udział wzięło 246 osób,
- z zakresu kultury – 4 wykłady, w których udział wzięło 170 osób,
- z zakresu literatury – 2 wykłady, w których udział wzięło 114 osób,
- z zakresu historii - 8 wykładów, w których udział wzięło 426 osób,
- z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa – 2 spotkania, w których udział wzięło 119 osób,
- wykłady wyjazdowe na SGGW w Warszawie – 1 wykład, w którym udział wzięło 25 osób,
- zorganizowano zajęcia z kultury fizycznej, m.in. :
- zajęcia Nordic Walking - 31 spotkań dla grupy po 13 osób,
- zajęcia z gimnastyki – 69 spotkań dla grupy po 19 osób,
- zajęcia z nauki pływania – 33 spotkania dla grupy po 18 osób,
- odbyło się 37 spotkań sekcji wycinankarskiej dla grup po 6 -10 osób,
- zorganizowano 4 wyjazdy do teatru dla 199 osób,
- zorganizowano dwie wycieczki turystyczno - krajoznawcze dla 100 osób,
- odbyły się 2 spotkania integracyjne dla 165 osób,
- od dnia 08.11.2012 r. powstało koło literackie, odbyły się 3 spotkania dla 17 osób.
Osiągnięte rezultaty:
- integracja osób 50+,
- rozwój intelektualny i kulturalny,
- rozwój fizyczny, zachowanie sprawności ruchowej.

„Małe granty” przyznane dotacje w trybie pozakonkursowym –
udzielona kwota dotacji ogółem – 15.200,00 zł
1. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Łódzka, Komenda Hufca Łowicz,
ul. Mostowa 4, 99-400 Łowicz – kwota 10.000,00 zł.
Realizowane zadanie:
- obóz harcerski Hufca ZHP Łowicz – „Tajemnice Dwernika”
Osiągnięte cele i rezultaty:
- w obozie uczestniczyło 50 zuchów i harcerzy w wieku od 7 do 18 lat,
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- dzięki dofinansowaniu każdy uczestnik zapłacił o 160 zł mniej za obóz,
- zapewnienie zdrowego, aktywnego wypoczynku na łonie natury,
- integrowanie uczestników obozu,
- wyrabianie w dzieciach i młodzieży pozytywnych cech ( rzetelność, poszanowanie cudzego
mienia, odwaga, ambicja, zdrowa rywalizacja, aktywność fizyczna, szacunek do drugiego człowieka).

2. Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane „ Renia” kwota 1.600,00 zł.
Realizowane zadanie:
- wsparcie działań i aktywizacja ludzi dotkniętych przewlekłymi chorobami
Osiągnięte cele i rezultaty:
- odbyły się spotkania z fizykoterapeutą - p. Moniką Zabost - łącznie 10 godz.,
- odbyło się spotkanie z psychologiem – p. Anną Paradowską - łącznie 7,5 godz.,
- odbyły się prelekcje na temat stwardnienia rozsianego z dr hab. nauk med. Mariuszem Stasiołkiem
od. 7.07.2012 r. do 21.07.2012 r.
Nastąpiła poprawa stanu psychicznego pacjentów oraz ich rodzin, a także integracja osób chorych poprzez
spotkania z innych osobami, także chorymi na stwardnienie rozsiane.

3. Łowickie Stowarzyszenie „Dać Szanse” – kwota 3.600,00 zł.
Realizowane zadanie:
- wyjazdowe warsztaty terapeutyczno - edukacyjne dla osób niepełnosprawnych
Osiągnięte cele i rezultaty:
- odbył się obóz – wyjazdowe warsztaty terapeutyczno - edukacyjne dla osób niepełnosprawnych
w dniach 05.08.2012 r. – 14.08.2012 r. w Kwiejcach dla 30 osób. Dotacja została przeznaczona
na dofinansowanie zakwaterowania i wyżywienia dla w/w osób. Zorganizowanie wyjazdu pozwoliło
na zintegrowanie i zacieśnienie więzi, przyjaźni w środowisku osób niepełnosprawnych. Efektem
warsztatów był czynny udział w różnych zajęciach, oderwanie się od dnia codziennego, od kłopotów
związanych z własną niepełnosprawnością.
Burmistrz Miasta Łowicza

Krzysztof Jan Kaliński
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