ZARZĄDZENIE NR 2/2008
BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA
z dnia 4 stycznia 2008 r.

w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe w 2008 r. w sferze ochrona
zdrowia.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.138, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873, z
2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155,
poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r.
Nr 94, poz. 651) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe w 2008 r. w sferze ochrona zdrowia, na
warunkach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łowicza
Krzysztof Jan Kaliński

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2008
Burmistrza Miasta Łowicza
z dnia 4 stycznia 2008r.

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Łowicza
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację
zadań publicznych w 2008 roku.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)
Burmistrz Miasta Łowicza ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe w 2008 roku.
I.

II.

III.
IV.

Wykaz zadań przeznaczonych do zlecenia organizacjom pozarządowym w 2008
roku wraz z określeniem warunków koniecznych do ich realizacji oraz środków
zaplanowanych do ich współfinansowania przez Gminę Miasto Łowicz
( Załącznik Nr 1).
Zasady i kryteria przyznawania dotacji:
1. Podstawą do udzielenia dotacji jest:
a) oferta organizacji pozarządowej (w kopercie opisanej i zamkniętej) wraz
z wymaganymi załącznikami złożona w Sekretariacie Urzędu Miejskiego,
Stary Rynek 1 w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu, tj.
do 11 lutego 2008 r. do godz. 16.00.
b) ocena Komisji Konkursowej, powołanej przez Burmistrza Miasta.
2. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji, formie wsparcia zleconego zadania
oraz wysokości przyznanych środków na jego realizację podejmuje Burmistrz
Miasta.
3. Podejmując decyzję, o której mowa w pkt 2, Burmistrz Miasta kierować się
będzie następującymi kryteriami:
a) merytoryczną wartością przedsięwzięcia, jego zbieżnością
z hierarchią potrzeb i zadań miasta.
b) zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia,
c) możliwością realizacji zadania przez organizację pozarządową
(m.in. kadra, baza, środki techniczne, zaplecze, wolontariat),
i kosztem realizacji zadania i możliwościami pozyskania środków
z innych źródeł,
d) możliwością kontynuacji zadania,
e) oceną dotychczasowej współpracy, opiniami udzielonymi przez organy
administracji samorządowej oraz inne organizacje,
Termin realizacji zadań – rok 2008.
Oferty należy składać na odpowiednim formularzu zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U.
Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,

ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania.
V.
VI.

VII.

W terminie do 15 lutego 2008 r. Burmistrz Miasta podejmie decyzję o udzielenie
dotacji, formie wsparcia zleconego zadania i wysokości przyznanych środków.
Dopuszcza się możliwość przesunięć środków finansowych między
poszczególnymi pozycjami wymienionymi w poszczególnych kosztorysach zadań
po złożeniu aneksu pod warunkiem, że zmiany te nie przekroczą 10 % wartości
poszczególnych pozycji kosztorysu. Dotyczy to zarówno przesunięć środków
z dotacji jak i z innych źródeł finansowania.
Wykaz zadań publicznych w 2007 roku, które zostały wykonywane przez
organizacje pozarządowe i wysokość środków przyznanych na ich realizację
(Załącznik Nr 2)

Załącznik Nr 1
Wykaz zadań przeznaczonych do zlecenia organizacjom pozarządowym
w 2008 roku wraz z określeniem warunków koniecznych do ich realizacji
oraz środków zaplanowanych do ich współfinansowania przez Gminę
Miasto Łowicz

Sfera
Ochrona zdrowia
I. W zakresie udzielenia rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Zadania
1.wspieranie działań specjalistycznych miejsc pomocy dla osób uzależnionych oraz
członków ich rodzin - 5.000 zł
Warunki:
a) prowadzenie „Punktu Pierwszego Kontaktu”,
b) dostępność pomocy winna być realizowana w godzinach popołudniowych od
16.00 – 20.00,
c) realizacja zadania winna być prowadzona przez osobę posiadającą merytoryczne
przygotowanie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz choroby alkoholowej.
2. zwiększanie skuteczności i dostępności specjalistycznej pomocy dla rodzin w związku
z występowaniem przemocy w rodzinie - 13.000 zł
Warunki:
a) prowadzenie „Punktu pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie” adresowanych
do mieszkańców naszego miasta,

b) pełnienie specjalistycznych dyżurów w godzinach popołudniowych nie mniej niż
trzy razy w tygodniu po 3 godziny,
c) pomocy mogą udzielać specjaliści, między innymi: psycholog, prawnik, pracownik
socjalny, którzy posiadają stosowne wykształcenie i przygotowanie merytoryczne.
II. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Zadania
1. wsparcie działalności świetlic środowiskowych prowadzących działalność
profilaktyczno - opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży
- dzielnica Korabka - 12.000 zł
Warunki:
a) prowadzenie zajęć świetlicowych w godzinach popołudniowych co najmniej
4 razy w tygodniu po 4 godziny,
b) objęcie pomocą minimum 25 dzieci,
c) prowadzenie zajęć świetlicowych z uwzględnieniem treści profilaktyki uzależnień,
d) objęcie dzieci dodatkowym posiłkiem w trakcie prowadzonych zajęć,
e) zadbanie o dobór wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
f) zapewnienie przez oferenta bazy lokalowej do realizacji zadania we własnym
zakresie.
2. wsparcie działalności świetlic środowiskowych prowadzących działalność
profilaktyczno - opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży
- dzielnica Śródmieście - 24.000 zł
Warunki:
a) prowadzenie zajęć świetlicowych w godzinach popołudniowych co najmniej
4 razy w tygodniu po 4 godziny,
b) objęcie pomocą minimum 25 dzieci,
c) prowadzenie zajęć świetlicowych z uwzględnieniem treści profilaktyki uzależnień,
d) objęcie dzieci dodatkowym posiłkiem w trakcie prowadzonych zajęć,
e) zadbanie o dobór wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
f) zapewnienie przez oferenta bazy lokalowej do realizacji zadania we własnym
zakresie.
3. wsparcie działalności świetlic środowiskowych prowadzących działalność
profilaktyczno- opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży
- dzielnica Bratkowice - 12.000 zł
Warunki:
a) prowadzenie zajęć świetlicowych w godzinach popołudniowych co najmniej
4 razy w tygodniu po 4 godziny,
b) objęcie pomocą minimum 25 dzieci,
c) prowadzenie zajęć świetlicowych z uwzględnieniem treści profilaktyki uzależnień,

d) objęcie dzieci dodatkowym posiłkiem w trakcie prowadzonych zajęć,
e) zadbanie o dobór wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
f) zapewnienie przez oferenta bazy lokalowej do realizacji zadania we własnym
zakresie.
III. W zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Zadania
1. wsparcie działań stowarzyszenia abstynenckiego działającego na terenie naszego miasta
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie wydatków
bazy lokalowej - 2.640 zł
Warunki:
a) udzielanie wsparcia osobom uzależnionym i ich rodzinom w siedzibie stowarzyszenia
w ramach działalności statutowej,
b) zapewnienie jak najlepszych warunków lokalowych członkom stowarzyszenia, ich
rodzinom oraz innym osobom zgłaszającym się o pomoc w rozwiązywaniu ich trudnej
sytuacji życiowej do stowarzyszenia,
c) prowadzenie szeroko zakrojonej akcji medialnej, promującej działalność
stowarzyszenia na terenie miasta i okolic.
2. wsparcie finansowe zorganizowania Forum Abstynenckiego - 2.500 zł
Warunki:
a) zorganizowanie imprezy integracyjnej i zaprezentowanie dorobku stowarzyszenia
abstynenckiego.
3. wsparcie finansowe zorganizowania Łowickiego Biegu Trzeźwości – imprezy
sportowej promującej zdrowy styl życia - 3.000 zł
Warunki:
a) zorganizowanie imprezy integracyjnej promującej zdrowy, trzeźwy styl życia,
b) udział w imprezie dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów
i ponadgimnazjalnych.
4. wsparcie finansowe zorganizowania abstynenckiego turnieju rozgrywek piłki nożnej
o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza - 1.500 zł
Warunki:
a) zorganizowanie imprezy integracyjnej promującej zdrowy, trzeźwy styl życia,
b) udział w imprezie sportowej przedstawicieli klubów i stowarzyszeń abstynenckich.
5. wsparcie finansowe działań promujących zdrowy, trzeźwy styl życia poprzez
uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich ligi abstynenckiej województwa łódzkiego
- 2.000 zł
Warunki:

a) promowanie wśród członków stowarzyszenia i ich rodzin zdrowego, trzeźwego
stylu życia,
b) integracja ruchu trzeźwościowego,
c) promocja stowarzyszenia i miasta na forum województwa.
Uchwałą Nr XXXV/324/2001 RADY MIEJSKIEJ w Łowiczu z dnia 27 września 2001r.w
sprawie: sposobu ustalenia opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
oraz zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miasta ŁowiczOśrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu oraz Pływalni Miejskiej w Łowiczu, kluby i
stowarzyszenia, które realizują zadania własne gminy w ramach zadań wyspecyfikowanych
przez Burmistrza Miasta Łowicza do realizacji przez te kluby i stowarzyszenia, są zwolnione
z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Załącznik Nr 2
Wykaz organizacji pozarządowych, zadań i wysokość środków
jakie uzyskały organizacje pozarządowe w 2007 r.

Sfera: Ochrona zdrowia
Lp.

Nazwa organizacji
pozarządowej

Zadanie

Kwota
dotacji

1.

Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży Diecezji Łowickiej
Oddział przy Parafii RzymskoKatolickiej Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
ul. Brzozowa 15
99-400 Łowicz

Wspieranie działalności świetlicy
środowiskowej prowadzącej
działalność profilaktyczno –
opiekuńczą w stosunku do dzieci
i młodzieży – dzielnica Korabka

12.000

2.

Rzymsko-Katolicka Parafia
Katedralna
pw. Wniebowzięcia NMP
Stary Rynek 24/30 D
99-400 Łowicz

Wspieranie działalności świetlicy
środowiskowej prowadzącej
działalność profilaktyczno –
opiekuńczą w stosunku do dzieci
i młodzieży – dzielnica Korabka

12.000

3.

Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Diecezji Łowickiej
Stary Rynek 20
99-400 Łowicz

Wspieranie działalności świetlicy
środowiskowej prowadzącej
działalność profilaktyczno –
opiekuńczą w stosunku do dzieci
i młodzieży – dzielnica Bratkowice

12.000

4.

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

Wspieranie działań specjalistycznych
miejsc pomocy dla osób
uzależnionych oraz członków ich
rodzin

11.927

Wsparcie finansowe zorganizowania
Forum Abstynenckiego

2.500

Wsparcie finansowe zorganizowania
Łowickiego Biegu Trzeźwości imprezy sportowej promującej
zdrowy styl życia

5.

Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu „Nadzieja”
ul. 3-go Maja 2a
99-400 Łowicz

1.800

Wsparcie finansowe zorganizowania
abstynneckiego turnieju rozgrywek
piłki nożnej o Puchar Burmistrza
Miasta Łowicza

1.500

Wsparcie finansowe uczestnictwa w
rozgrywkach piłki ligi abstynenckiej
województwa łódzkiego

2.000

Wsparcie finansowe uczestnictwa w
Ogólnopolskiej Spartakiadzie
Stowarzyszeń i Klubów
Abstynenckich

500

Wspieranie działań zwiększających
skuteczność i dostępność
specjalistycznej pomocy dla rodzin w
związku z występowaniem przemocy
w rodzinie

10.000

