ZARZĄDZENIE Nr 19/2010
BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA
z dnia 15 stycznia 2010 r.
w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w sferach: kultura fizyczna i sport, kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji w zakresie wspierania zespołów podtrzymujących tradycje regionu
łowickiego; ochrona zdrowia oraz edukacja, oświata i wychowanie w roku 2010
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 30 ust.1, ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 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 roku Nr 102, poz. 1055, z 2005
roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 roku Nr 52, poz. 420 oraz Nr 157, poz. 1241) art. 221
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku
Nr 157, poz. 1240) i art. 11 ust. 2 oraz art. 15 ust 1 i 3 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 z 2008 r.
Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 22, poz. 120) oraz § 12 Programu
współpracy Miasta Łowicza z organizacjami oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2010 przyjętego Uchwałą nr XLIX/406/2009 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 listopada
2009 roku zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Zatwierdza się wybór Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem
Nr 6/2010 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 11 stycznia 2010 roku do przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultura fizyczna i sport;
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji w zakresie wspierania zespołów
podtrzymujących tradycje regionu łowickiego; ochrona zdrowia oraz edukacja, oświata i
wychowanie w 2010 roku.
2. Wykaz ofert rozpatrzonych pozytywnie oraz ofert rozpatrzonych negatywnie
został zawarty w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zlecenie realizacji zadania określonego w ust. 1 nastąpi na podstawie umowy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łowiczu
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
.
Burmistrz Miasta Łowicza
Krzysztof Jan Kaliński

Załącznik
do Zarządzenia Nr 19/2010
Burmistrza Miasta Łowicza
z dnia 15 stycznia 2010 r.

WYKAZ OFERT ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE ORAZ OFERT ROZPATRZONYCH NEGATYWNIE
1. Oferty pozytywnie rozpatrzone:
L.p.

1.

Nazwa organizacji
pozarządowej

Miejski Uczniowski Klub
Sportowy
ul. Jana Pawła II 3
99-400 Łowicz

Sfera/
Dyscyplina
/Zadanie

sfera: kultura
fizyczna i sport;
dyscyplina: piłka
nożna

Zadanie
Prowadzenie zajęć
treningowych dla
przynajmniej 1 drużyny,
minimalna liczebność
uczestników w jednej
drużynie -16 osób, zajęcia
będą odbywały się
minimalnie 2 razy w
tygodniu po 90 min. w
okresie zimowym i 3 razy
w okresie letnim po 90
min., organizowanie
obozów szkoleniowych,
udział w rozgrywkach na
szczeblu wojewódzkim i
okręgu,
prowadzenie niezbędnej
dokumentacji m.in.:
dziennik zajęć.

Wnioskowana kwota
oferenta

26.000

Kwota
przyznanej
dotacji

26.000

Uzasadnienie
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Spełnione zostały wymogi
formalne. Zadanie jest celowe
i zgodne z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się
w pkt. 1 ust. 1 ogłoszonego konkursu ofert
w ramach propagowania i rozwijania kultury
fizycznej i sportu,
-klub posiada kilkuletnie doświadczenie w
prowadzeniu działalności,
oraz możliwości realizacji zadania,
- dobra współpraca z miastem w latach
ubiegłych,
- klub wykazał dodatkowe źródło
współfinansowania
- kalkulacja
przewidywanych kosztów realizacji zadania
jest celowa, wnioskowana kwota stanowi
66,96% kosztów projektu, pozostałe 38,04%
to środki własne.

2.

3.

Międzyszkolny Klub
Sportowy „ZRYW” Łowicz
ul. Jana Pawła II 3
99-400 Łowicz

sfera: kultura
fizyczna i sport;
dyscyplina: judo

Uczniowski Klub Sportowy
„Korabka”
ul. Grunwaldzka 9
99-400 Łowicz

sfera: kultura
fizyczna i sport;
dyscyplina: piłka
siatkowa

Prowadzenie zajęć w
dwóch grupach:
początkujących,
minimalna liczebność
grupy początkującej 10
osób – zajęcia 4 razy w
tygodniu po 1,5 godziny;
udział w wielu turniejach z
tej dziedziny, udział w
rozgrywkach na szczeblu
wojewódzkim i okręgu,
prowadzenie niezbędnej
dokumentacji m.in.:
dziennik zajęć.

Prowadzenie zajęć
treningowych dla
minimum 1 drużyny,
minimalna liczebność
uczestników w jednej
drużynie -6 osób, zajęcia
będą się odbywały
minimum 3 razy w
tygodniu po 1.5 godziny,
prowadzenie niezbędnej
dokumentacji m.in.:
dziennik zajęć.

12.000

12.000

9.500

9.500

Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Spełnione zostały wymogi
formalne. Zadanie jest celowe i zgodne z
polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się w pkt. 1 ust. 2
ogłoszonego konkursu ofert w ramach
propagowania i rozwijania kultury fizycznej
i sportu,
-klub posiada kilkuletnie doświadczenie w
prowadzeniu działalności, oraz możliwości
realizacji zadania,
- dobra współpraca z miastem w latach
ubiegłych,
- klub prowadzi kampanię pozyskiwania
sponsorów w ofercie wykazał sponsorów
indywidualnych
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa,
- wnioskowana kwota stanowi 41% kosztów
projektu, pozostałe 59% to środki własne.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Spełnione zostały wymogi
formalne. Zadanie jest celowe i zgodne z
polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się w pkt. 1 ust. 3
ogłoszonego konkursu ofert w ramach
propagowania i rozwijania kultury fizycznej
i sportu,
-klub posiada kilkuletnie doświadczenie w
prowadzeniu działalności,
oraz możliwości realizacji zadania,

4.

5.

Uczniowski Klub Sportowy
„Korabka”
ul. Grunwaldzka 9
99-400 Łowicz

sfera: kultura
fizyczna i sport;
dyscyplina: lekka
atletyka –
dzielnica Korabka

Łowicki Klub Karate do
Tsunami
ul. Sochaczewska 82
99-400 Łowicz

sfera: kultura
fizyczna i sport;
dyscyplina:
karate

Prowadzenie zajęć dla
minimum 3 drużyn,
zajęcia będą odbywały się
2 razy w tygodniu w
okresie zimowym i 3 razy
w tygodniu w okresie
letnim po 1,5 godziny,
minimalna liczebność
uczestników w jednej
drużynie 15 osób, udział w
rozgrywkach na szczeblu
wojewódzkim i okręgu,
prowadzenie niezbędnej
dokumentacji m.in.:
dziennik zajęć.

Prowadzenie zajęć
treningowych w dwóch
grupach: początkującej i
zaawansowanej,
minimalna liczebność

17.500

17.500

6.500

4.500

- dobra współpraca z miastem w latach
ubiegłych,
- klub wykazał dodatkowe źródło
współfinansowania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa,
- wnioskowana kwota stanowi 79,2%
kosztów projektu, pozostałe 20,8% to środki
własne.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Spełnione zostały wymogi
formalne Zadanie jest celowe i zgodne z
polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się
w pkt. 1 ust. 4 ogłoszonego konkursu ofert
w ramach propagowania i rozwijania kultury
fizycznej i sportu,
-klub posiada kilkuletnie doświadczenie w
prowadzeniu działalności, oraz możliwości
realizacji zadania,
- dobra współpraca z miastem w latach
ubiegłych,
- klub wykazał dodatkowe źródło
współfinansowania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa, wnioskowana
kwota stanowi 61,8% kosztów projektu,
pozostałe 38,2% to środki własne.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Spełnione zostały wymogi
formalne. Zadanie jest celowe

grupy początkującej 10
osób – zajęcia 3 razy w
tygodniu po 1.5 godziny,
minimalna liczebność
grupy zaawansowanej 10
osób – zajęcia 3 razy w
tygodniu po 1.5 godziny,
udział w rozgrywkach na
szczeblu wojewódzkim i
okręgu, prowadzenie
niezbędnej dokumentacji
m.in.: dziennik zajęć.

6.

7.

Łowickie Stowarzyszenie
Aikido „AIKI OKAMI”
ul. Jastrzębska 34
99-400 Łowicz

sfera: kultura
fizyczna i sport;
dyscyplina:
aikido

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Św. Floriana 1
99-400 Łowicz

sfera: kultura,
sztuka, ochrona
dóbr kultury i
tradycji;

Prowadzenie zajęć
treningowych dla dwóch
grup początkujących,
minimalna liczebność
grupy początkującej 10
osób – zajęcia 2 razy w
tygodniu po 1 godzinie,
zapewnienie dzieciom
prawidłowego rozwoju
fizycznego w tym
poprawienie sprawności
psycho-ruchowej dzieci i
młodzieży, prowadzenie
niezbędnej dokumentacji
m.in.: dziennik zajęć
Organizowanie cyklu
koncertów orkiestry dętej
kultywujących tradycję
i kształtujących tożsamość

5.000

5.000

50.000

50.000

i zgodne z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się w pkt. 1 ust. 6
ogłoszonego konkursu ofert w ramach
propagowania i rozwijania kultury fizycznej
i sportu,
-klub posiada doświadczenie w prowadzeniu
działalności, oraz możliwości realizacji
zadania,
- klub wykazał dodatkowe źródło
współfinansowania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa, wnioskowana
kwota stanowi 37,5% kosztów projektu,
pozostałe 62,5% to środki własne.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Spełnione zostały wymogi
formalne. Zadanie jest celowe
i zgodne z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się w pkt. 1 ust. 8
ogłoszonego konkursu ofert w ramach
propagowania i rozwijania kultury fizycznej
i sportu,
-klub posiada możliwości realizacji zadania,
- klub wykazał dodatkowe źródło
współfinansowania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa, wnioskowana
kwota stanowi 62,5% kosztów projektu,
pozostałe 37,5 to środki własne.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Spełnione zostały wymogi

zadanie:
Wspieranie
zespołów
podtrzymujących
tradycje regionu
łowickiego

8.

Parafia Rzymsko – Katolicka
Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
ul. Brzozowa 15
99-400 Łowicz

narodową,
Organizacja koncertów,
plenerów, warsztatów i
innych,
Nieodpłatna obsługa świąt
państwowych i imprez
miejskich,
Rozwijanie zainteresowań
kulturalnych
(instrumentalnych)
mieszkańców miasta,
Zakup instrumentów,
szkolenie gry na
instrumentach, koszty
związane z wyjazdami
na koncerty.
Wsparcie działalności
świetlicy środowiskowej
prowadzącej działalność
profilaktycznoopiekuńczą w stosunku
do dzieci i młodzieży –
dzielnica Korabka

sfera: ochrona
zdrowia

15.000

15.000

formalne. Zadanie jest celowe
i zgodne z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się
w pkt. 2 ust 1 ogłoszonego konkursu ofert w
ramach propagowania, rozwijania i
wspierania zespołów podtrzymujących
tradycje regionu łowickiego, -klub posiada
kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu
działalności, oraz możliwości realizacji
zadania,
- dobra współpraca z miastem w latach
ubiegłych,
- klub wykazał dodatkowe źródło
współfinansowania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa, wnioskowana
kwota stanowi 51,21% kosztów projektu,
pozostałe 48,79% to środki własne.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.
14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Spełnione zostały wymogi
formalne. Zadanie jest celowe i zgodne z
polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się
w pkt. 5 ust. 4 ogłoszonego konkursu ofert
w ramach sfery ochrona zdrowia,
-stowarzyszenie posiada doświadczenie w
realizacji zadania,
- stowarzyszenie wykazało dodatkowe
źródło współfinansowania zadania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa, wnioskowana
kwota stanowi 55,18 % kosztów projektu,
pozostałe 44,82 % to środki własne.

9.

10.

Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu „Nadzieja”
ul. Podrzeczna 4
99-400 Łowicz

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

sfera: ochrona
zdrowia

Wsparcie działalności
świetlicy środowiskowej
prowadzącej działalność
profilaktycznoopiekuńczą w stosunku do
dzieci i młodzieży –
dzielnica Śródmieście
15.000

15.000

15.000

15.000

Wsparcie działalności
świetlicy środowiskowej
prowadzącej działalność
profilaktycznoopiekuńczą w stosunku do
dzieci i młodzieży –
dzielnica Bratkowice
sfera: ochrona
zdrowia

Oferta spełnia wymogi zawarte w art.
14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Spełnione zostały wymogi
formalne. Zadanie jest celowe
i zgodne z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się w pkt. 5 ust. 5
ogłoszonego konkursu ofert w ramach sfery
ochrona zdrowia,
-stowarzyszenie posiada doświadczenie w
realizacji zadania,
- stowarzyszenie wykazało dodatkowe
źródło współfinansowania zadania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa, wnioskowana
kwota stanowi 74,18% kosztów projektu,
pozostałe 25,82% to środki własne.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.
14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Spełnione zostały wymogi
formalne. Zadanie jest celowe
i zgodne z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się
w pkt. 5 ust. 6 ogłoszonego konkursu ofert
w ramach sfery ochrona zdrowia,
-stowarzyszenie posiada doświadczenie w
realizacji zadania,
- stowarzyszenie wykazało dodatkowe
źródło współfinansowania zadania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa, wnioskowana
kwota stanowi 25 % kosztów projektu,
pozostałe 75% to środki własne.

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

11.

Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu „Nadzieja”
ul. Podrzeczna 4
99-400 Łowicz

sfera: ochrona
zdrowia

5.000

5.000

13.000

13.000

Zwiększanie skuteczność
i dostępności
specjalistycznej pomocy
dla rodzin
w związku z
występowaniem przemocy
w rodzinie

12.

Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu „Nadzieja”
ul. Podrzeczna 4
99-400 Łowicz

sfera: ochrona
zdrowia

Oferta spełnia wymogi zawarte w art.
14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Spełnione zostały wymogi
formalne. Zadanie jest celowe
i zgodne z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się w pkt. 5 ust. 1
ogłoszonego konkursu ofert w ramach sfery
ochrona zdrowia,
-stowarzyszenie posiada doświadczenie w
realizacji zadania,
- stowarzyszenie wykazało dodatkowe
źródło współfinansowania zadania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa, wnioskowana
kwota stanowi 75,75% kosztów projektu,
pozostałe 24,25% to środki własne.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.
14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Spełnione zostały wymogi
formalne. Zadanie jest celowe
i zgodne z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się
w pkt. 5 ust.2 ogłoszonego konkursu ofert w
ramach sfery ochrona zdrowia,
-stowarzyszenie posiada doświadczenie w
realizacji zadania,
- stowarzyszenie wykazało dodatkowe
źródło współfinansowania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa, wnioskowana
kwota stanowi 80% kosztów projektu,
pozostałe 20% to środki własne.

13.

Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu „Nadzieja”
ul. Podrzeczna 4
99-400 Łowicz

sfera: ochrona
zdrowia

Zwiększenie skuteczności
i dostępności
specjalistycznej pomocy
dla rodziców dzieci i
młodzieży
„Pomarańczowa linia”
5.000

5.000

Oferta spełnia wymogi zawarte w art.
14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Spełnione zostały wymogi
formalne. Zadanie jest celowe
i zgodne z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się
w pkt. 5 ust.3 ogłoszonego konkursu ofert w
ramach sfery ochrona zdrowia,
- stowarzyszenie wykazało dodatkowe
źródło współfinansowania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa, wnioskowana
kwota stanowi 75,75% kosztów projektu,
pozostałe 24,25% to środki własne.

2. Oferty negatywnie rozpatrzone:

L.p.

1.

Nazwa organizacji
pozarządowej

Uczniowski Klub Sportowy
„Jedynka”
Al. Sienkiewicza 62
99-400 Łowicz

Dyscyplina

Zadanie

sfera: kultura
fizyczna i sport;
dyscyplina: lekka
atletyka –
dzielnica
Bratkowice

Prowadzenie zajęć dla
minimum 3 drużyn,
zajęcia będą odbywały się
2 razy w tygodniu w
okresie zimowym i 3 razy
w tygodniu w okresie
letnim po 1,5 godziny,
minimalna liczebność
uczestników w jednej
drużynie 15 osób, udział w
rozgrywkach na szczeblu
wojewódzkim i okręgu

Wnioskowana
Kwota
kwota
przyznanej
oferenta
dotacji

17.500

0

Uzasadnienie
Oferent nie spełnił wymogów formalnych
ujętych w ogłoszeniu otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych w
2010 roku stanowiącym załącznik do
Zarządzenia nr 425/2009 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 4 grudnia 2009
roku.

2.

3.

4.

Łowicki Klub Taekwon-Do
Olimpijskiego WTF
ul. Łódzka 3
99-400 Łowicz

sfera: kultura
fizyczna i sport;
dyscyplina:
taekwon-do

Łowicki Klub Karate
„Kyokushinkai”
ul. Włókiennicza 11
99-400 Łowicz

sfera: kultura
fizyczna i sport;
dyscyplina:
karate

Stowarzyszenie Twórców
Ludowych

sfera: kultura,
sztuka, ochrona

Prowadzenie zajęć
treningowych w dwóch
grupach: początkującej i
zaawansowanej,
minimalna liczebność
grupy początkującej 10
osób – zajęcia 3 razy w
tygodniu po 1.5 godziny,
minimalna liczebność
grupy zaawansowanej 10
osób – zajęcia 3 razy w
tygodniu po 1.5 godziny,
udział w rozgrywkach na
szczeblu wojewódzkim i
okręgu
Prowadzenie zajęć
treningowych w dwóch
grupach: początkującej i
zaawansowanej,
minimalna liczebność
grupy początkującej 10
osób – zajęcia 3 razy w
tygodniu po 1.5 godziny,
minimalna liczebność
grupy zaawansowanej 10
osób – zajęcia 3 razy w
tygodniu po 1.5 godziny,
udział w rozgrywkach na
szczeblu wojewódzkim i
okręgu, prowadzenie
niezbędnej dokumentacji
m.in.: dziennik zajęć
Zapewnienie realizacji
otwartych warsztatów

Oferent nie spełnił wymogów formalnych
ujętych w ogłoszeniu otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych w
2010 roku stanowiącym załącznik do
Zarządzenia nr 425/2009 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 4 grudnia 2009
roku.
6.000

0

Oferent nie spełnił wymogów formalnych
ujętych w ogłoszeniu otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych w
2010 roku stanowiącym załącznik do
Zarządzenia nr 425/2009 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 4 grudnia 2009
roku. Brak wszystkich wymaganych
załączników.
7.100

0

7.000

0

Oferent nie spełnił wymogów formalnych
ujętych w ogłoszeniu otwartego konkursu

ul. Grodzka 14
20-112 Lublin

dóbr kultury i
tradycji;
zadanie:
organizowanie
stałych
warsztatów
tematycznych

promujących kulturę
ludową regionu, termin
realizacji zadania od
06.06.2009 roku do
31.08.2009 roku,
zapewnienie prezentacji
sztuki ludowej przy
udziale publiczności,
dokumentacja liczby
uczestników warsztatów z
wyszczególnieniem osób
będących mieszkańcami
Gminy Miasta Łowicza,
nauka ginących zawodów
łowickiej kultury ludowej,
prowadzenie niezbędnej

ofert na realizację zadań publicznych w
2010 roku stanowiącym załącznik do
Zarządzenia nr 425/2009 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 4 grudnia 2009
roku. Brak wszystkich wymaganych
załączników.

dokumentacji.

5.

6.

7.

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

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

sfera: ochrona
zdrowia

sfera: ochrona
zdrowia

sfera: ochrona
zdrowia

Wsparcie działalności
świetlicy środowiskowej
prowadzącej działalność
profilaktycznoopiekuńczą w stosunku do
dzieci i młodzieży –
dzielnica Śródmieście
Wsparcie finansowe
zorganizowania Forum
Abstynenckiego

Wsparcie finansowe
zorganizowania
Łowickiego Biegu
Trzeźwości – imprezy

15.000

0

2.800

0

3.300

0

Oferent nie spełnił wymogów formalnych
ujętych w ogłoszeniu otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych
w 2010 roku stanowiącym załącznik
do Zarządzenia nr 425/2009 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 4 grudnia 2009
roku.
Oferent nie spełnił wymogów formalnych
ujętych w ogłoszeniu otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych
w 2010 roku stanowiącym załącznik
do Zarządzenia nr 425/2009 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 4 grudnia 2009
roku.
Oferent nie spełnił wymogów formalnych
ujętych w ogłoszeniu otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych
w 2010 roku stanowiącym załącznik

sportowej promującej
zdrowy styl życia

8.

9.

10.

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

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

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

sfera: ochrona
zdrowia

sfera: ochrona
zdrowia

sfera: edukacja,
oświata i
wychowanie

Wsparcie finansowe
zorganizowania
abstynenckiego turnieju
rozgrywek piłki nożnej o
Puchar Burmistrza Miasta
Łowicza
Wsparcie finansowe
działań promujących
zdrowy, trzeźwy styl życia

Wspieranie utrzymania
aktywności intelektualnej,
fizycznej, psychicznej,
rozwijaniu zainteresowań
oraz zapobieganiu izolacji
społecznej osób starszych

1.800

0

2.300

0

20.000

0

do Zarządzenia nr 425/2009 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 4 grudnia 2009
roku.
Oferent nie spełnił wymogów formalnych
ujętych w ogłoszeniu otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych
w 2010 roku stanowiącym załącznik
do Zarządzenia nr 425/2009 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 4 grudnia 2009
roku.
Oferent nie spełnił wymogów formalnych
ujętych w ogłoszeniu otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych
w 2010 roku stanowiącym załącznik
do Zarządzenia nr 425/2009 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 4 grudnia 2009
roku.
Oferent nie spełnił wymogów formalnych
ujętych w ogłoszeniu otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych
w 2010 roku stanowiącym załącznik
do Zarządzenia nr 425/2009 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 4 grudnia 2009
roku.

