ZARZĄDZENIE Nr 61/2010
BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA
z dnia 18 lutego 2010 r.
w sprawie rozstrzygnięcia rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji lub wsparcia
finansowego ze środków publicznych na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu
kwalifikowanego w 2010 roku
Na 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,
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)
oraz Uchwały Nr XLV/380/2009 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu
kwalifikowanego na terenie Gminy Miasta Łowicza zamienionej Uchwałą Nr XLVI/390/2009
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr
XLV/380/2009 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia
warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na
terenie Gminy Miasta Łowicza (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 310, poz. 2608 i poz. 2609 z dnia
19.10.2009 r.) zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Zatwierdza się wybór Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 28/2010 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 26 stycznia 2010 roku do rozpatrzenia wniosków
o przyznanie dotacji lub wsparcia finansowego ze środków publicznych na realizację
przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego na 2010 rok.
2. Wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie został zawarty w załączniku do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zlecenie realizacji zadania objętego w każdym z wniosków zatwierdzonych
niniejszym zarządzeniem 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 61/2010
Burmistrza Miasta Łowicza

z dnia 18 lutego 2010 r.

WYKAZ WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE
1. Wnioski pozytywnie rozpatrzone:
L.p.

1.

Nazwa organizacji
pozarządowej

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

Sfera/
Dyscyplina
/Zadanie

Szkolenie w
tenisie stołowym
kobiet i mężczyzn
z zakresu sportu
kwalifikowanego

Zadanie

Prowadzenie zajęć
treningowych. Udział w
rozgrywkach
współzawodnictwa
sportowego.

Wnioskowana kwota
oferenta

23.000

Kwota
przyznanej
dotacji

Uzasadnienie

18.000

Oferta spełnia wymogi zawarte w § 3 ust 3
oraz § 4 ust 1, 2 pkt. 3, ust 3. ust. 4 Uchwały
Nr XLV/380/2009 Rady Miejskiej w
Łowiczu z dnia 27 sierpnia 2009 roku w
sprawie określenia warunków i trybu
wspierania, w tym finansowego, rozwoju
sportu kwalifikowanego na terenie Gminy
Miasta Łowicza (Dz. Urz. Woj. Łódź.
Nr 310, poz. 2608 z dnia 19.10.2009 r.).
Spełnione zostały wymogi formalne.
Zadanie jest celowe i zgodne z polityką
miasta, zadanie kwalifikuje się w ramach
propagowania i rozwijania sportu
kwalifikowanego, 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
57,22% kosztów projektu, pozostałe 42,78%
to środki własne.

2.

3.

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

Organizowanie
zajęć
szkoleniowych w
dyscyplinie judo

Klub Sportowy „Pelikan”
ul. Starzyńskiego 6/8
99-400 Łowicz

Organizacja zajęć
dla drużyn
seniorskich i
juniora starszego
w piłkę nożną

Prowadzenie zajęć
treningowych dla grypy
zaawansowanej 4 razy
tygodniowo po 1,5 godz.
Organizacja obozów.
Udział w rozgrywkach
współzawodnictwa
sportowego judo a
kategorii junior młodszy i
młodzicy zgodnie z
Kalendarzem Polskiego
Związku Judo.

Prowadzenie zajęć
treningowych dla 3
drużyn: Pelikan (I) –
senior II liga, Pelikan (II)
– senior IV liga, Junior
Starszy 0 liga okręgowa.
Udział w rozgrywkach
centralnych i

10.000

5.000

110.000

110.000

Oferta spełnia wymogi zawarte w § 3 ust 3
oraz § 4 ust 1, 2 pkt. 3, ust 3. ust. 4 Uchwały
Nr XLV/380/2009 Rady Miejskiej w
Łowiczu z dnia 27 sierpnia 2009 roku w
sprawie określenia warunków i trybu
wspierania, w tym finansowego, rozwoju
sportu kwalifikowanego na terenie Gminy
Miasta Łowicza (Dz. Urz. Woj. Łódź.
Nr 310, poz. 2608 z dnia 19.10.2009 r.).
Spełnione zostały wymogi formalne.
Zadanie jest celowe i zgodne z polityką
miasta, zadanie kwalifikuje się w ramach
propagowania i rozwijania sportu
kwalifikowanego, klub posiada kilkuletnie
doświadczenie w prowadzeniu działalności
ma osiągnięcia we współzawodnictwie
sportowym 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
27% kosztów projektu, pozostałe 73% to
środki własne.
Oferta spełnia wymogi zawarte w § 3 ust 3
oraz § 4 ust 1, 2 pkt. 3, ust 3. ust. 4 Uchwały
Nr XLV/380/2009 Rady Miejskiej w
Łowiczu z dnia 27 sierpnia 2009 roku w
sprawie określenia warunków i trybu
wspierania, w tym finansowego, rozwoju
sportu kwalifikowanego na terenie Gminy
Miasta Łowicza (Dz. Urz. Woj. Łódź.

Nr 310, poz. 2608 z dnia 19.10.2009 r.).
Spełnione zostały wymogi formalne.
Zadanie jest celowe i zgodne z polityką
miasta, zadanie kwalifikuje się w ramach
propagowania
i
rozwijania
sportu
kwalifikowanego, klub posiada kilkuletnie
doświadczenie w prowadzeniu działalności
ma osiągnięcia we współzawodnictwie
sportowym 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
21,43% kosztów projektu, pozostałe 78,57%
to środki własne.

wojewódzkich.

4.

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

Organizacja zajęć
sportowych dla
dzieci i młodzieży
w zakresie gry w
piłkę nożną

84.000
Prowadzenie zajęć
treningowych dla 6 drużyn
według kategorii wiekowej
stosownie do postanowień
wynikających z
regulaminu PZPN.
Organizacja obozów
szkoleniowych. Udział w
rozgrywkach
współzawodnictwa
sportowego – rozgrywki
ligowe.

84.000
Oferta spełnia wymogi zawarte w § 3 ust 3
oraz § 4 ust 1, 2 pkt. 3, ust 3. ust. 4 Uchwały
Nr XLV/380/2009 Rady Miejskiej w
Łowiczu z dnia 27 sierpnia 2009 roku w
sprawie określenia warunków i trybu
wspierania, w tym finansowego, rozwoju
sportu kwalifikowanego na terenie Gminy
Miasta Łowicza (Dz. Urz. Woj. Łódź.
Nr 310, poz. 2608 z dnia 19.10.2009 r.).
Spełnione zostały wymogi formalne.
Zadanie jest celowe i zgodne z polityką
miasta, zadanie kwalifikuje się w ramach
propagowania
i
rozwijania
sportu
kwalifikowanego, klub posiada kilkuletnie
doświadczenie w prowadzeniu działalności
ma osiągnięcia we współzawodnictwie
sportowym 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
46,76% kosztów projektu, pozostałe 53,24%
to środki własne.

Burmistrz Miasta Łowicza
(-) Krzysztof Jan Kaliński

