ZARZĄDZENIE Nr 309/2011
BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA
z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie rozstrzygnięcia II 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 dziedzinie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.
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 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002
r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.
1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz.
1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.
1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.
142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz.
679) 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr
152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) 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
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654) oraz § 15
ust 17 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 LXV/512/2010 Rady Miejskiej
w Łowiczu z dnia 28 października 2010 roku zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Zatwierdza się wybór Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem
Nr 307/2011 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 5 sierpnia 2011 roku do przeprowadzenia
II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w 2011 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. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury,
Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
§ 4. 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 309/2011
Burmistrza Miasta Łowicza
z dnia 8 sierpnia 2011 r.

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

1.

Nazwa organizacji
pozarządowej

Dziedzina/
Dyscyplina
/Zadanie

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

Dziedzina:
upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu;
dyscyplina: piłka
nożna; zadanie: w
zakresie stwarzania
warunków prawnoorganizacyjnych i
ekonomicznych dla
rozwoju kultury
fizycznej, sportu i
rekreacji w tym
doskonalenie
uzdolnień
sprawności
fizycznej,
wychowania
i rozwoju
psychofizycznego
człowieka zakresie
organizowania zajęć
i współzawodnictwa
sportowego

Zadanie
Indywidualizacja zajęć
treningowych dla
zawodników szczególnie
uzdolnionych;
Nadzór i koordynacja
pracy trenerów i
instruktorów w tym m.in.
stworzenie planu szkolenia
młodzieży, hospitacja
zajęć treningowych;
Udział i organizacja
turniejów halowych po
zakończonym sezonie
rozgrywkowym;
Zakup sprzętu sportowego
niezbędnego do
podnoszenia jakości i
umiejętności zawodników
szczególnie uzdolnionych;
Prowadzenie niezbędnej
dokumentacji z realizacji
zadania;

Wnioskowana
kwota
oferenta

25.000

Kwota
przyznanej
dotacji

25.000

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 upowszechniania
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 78,13% kosztów projektu,
pozostałe 15,62% to środki własne.

2.

3.

Łowicki Klub Karate
„Kyokushin Fighter ”
Os. Dąbrowskiego 13/20
99-400 Łowicz

Dziedzina:
upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu;
dyscyplina: karate;
zadanie: w zakresie
stwarzania
warunków prawnoorganizacyjnych i
ekonomicznych dla
rozwoju kultury
fizycznej, sportu i
rekreacji w tym
doskonalenie
uzdolnień
sprawności
fizycznej,
wychowania
i rozwoju
psychofizycznego
człowieka zakresie
organizowania zajęć
i współzawodnictwa
sportowego

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

Dziedzina:
upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu;
dyscyplina: aikido;
zadanie: w zakresie
organizowania zajęć
sportowych
szkoleniowotreningowych dla
dzieci i młodzieży

Zakup sprzętu
sportowego niezbędnego
do podnoszenia jakości i
umiejętności
zawodników
szczególnie
uzdolnionych;
Prowadzenie ewidencji
zakupionego sprzętu
sportowego.
2.000

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

2.000

2.000

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. 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 80% kosztów
projektu, pozostałe 20% to środki własne.

2.000

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. 2 ust. 1
ogłoszonego konkursu ofert w ramach
propagowania i rozwijania kultury fizycznej i
sportu,
-klub posiada możliwości realizacji zadania,
- klub wykazał dodatkowe źródło
współfinansowania,

niezbędnej dokumentacji
m.in.: dziennik zajęć

4.

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

Dziedzina:
upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu;
dyscyplina:
koszykówka;
zadanie: w zakresie
organizowania zajęć
sportowych
szkoleniowotreningowych dla
dzieci i młodzieży

Organizacja i prowadzenie
zajęć sportowych
szkoleniowo treningowych
dla (chłopców i dziewcząt)
dla dwóch grup
wiekowych: 3-4 klasa
Szkoły Podstawowej oraz
1-2 klasa Szkoły
Podstawowej);
Organizowanie aktywnego
spędzania czasu wolnego i
sportowych zajęć
pozalekcyjnych;
Organizowanie
różnorodnych form
współzawodnictwa
sportowego;
Uczestnictwo w
ogólnodostępnych
imprezach sportowych;
Stwarzanie utalentowanej
sportowo młodzieży
możliwości rozwoju;
Zajęcia będą się odbywały
minimum 2 razy w
tygodniu po 1.5 godziny,
minimalna liczebność
uczestników w jednej
drużynie - 10 osób;
Prowadzenie niezbędnej
dokumentacji z realizacji
zadania m.in.: dziennika
zajęć.

- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa, wnioskowana
kwota stanowi 74% kosztów projektu,
pozostałe 26% to środki własne.

10.000

10.000

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. 2 ust. 2 ogłoszonego konkursu ofert w
ramach propagowania, rozwijania i
upowszechniania 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 79,37% kosztów projektu,
pozostałe 20,63% to środki własne.

2. Oferty negatywnie rozpatrzone:
L.p.

Nazwa organizacji
pozarządowej

Dyscyplina

Zadanie

1.

Brak

Brak

Brak

Wnioskowana
Kwota
kwota
przyznanej
oferenta
dotacji
Brak

Brak

Uzasadnienie
Brak

Burmistrz Miasta Łowicza
Krzysztof Jan Kaliński

