WWO.3032.01.2022.KC

SPRAWOZDANIE
z realizacji Rocznego 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 za 2021 rok.
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1. Wprowadzenie
Współpraca z organizacjami pozarządowymi należy do zadań własnych gminy określonych w art.
7 ust. 1 pkt 19 i art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.
559), zaś art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.
1057 z późn. zm.), nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek
uchwalania rocznego lub wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Uchwałą Nr XXIX/261/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 listopada 2020 roku Rada
Miejska w Łowiczu przyjęła Roczny Program 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 na 2021 rok.
Głównym celem Programu było budowanie społeczeństwa obywatelskiego, którego bazą jest
ścisłe partnerstwo pomiędzy administracją publiczną, a organizacjami pozarządowymi, służącego
lepszemu rozpoznaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Miasta Łowicza.
Do podstawowych założeń realizacji Programu zaliczyć można: doskonalenie jakości współpracy
oraz sposobu realizacji zadań, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań oraz wypracowywanie,
ustanawianie i przestrzeganie standardów współpracy. Łowicki samorząd deklaruje budowanie dialogu
obywatelskiego, umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków do powstawania inicjatyw
i struktur, które funkcjonują na rzecz lokalnej społeczności oraz wyraża chęć realizacji zadań ustawowych
o ścisłym współdziałaniu z wyżej wymienionymi podmiotami.
Niniejsze sprawozdanie ma na celu zobrazowanie jak wyglądała współpraca pomiędzy Miastem
Łowicz, a organizacjami pozarządowymi w 2021 roku w formach finansowych głównie poprzez
przyznanie organizacjom dotacji na realizację zadania publicznego oraz w sferze pozafinansowej
i umożliwieniu najmu użytkowych lokali.

2. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym poprzez
powierzanie i wspieranie realizacji zadań publicznych
Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku polegała na wspieraniu
realizacji zadań publicznych poprzez przekazanie z budżetu Miasta Łowicza dotacji celowej na
dofinansowanie realizacji zadań publicznych.
Zlecenie zadań publicznych organizacjom wraz z udzieleniem dotacji następowało po
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w takich dziedzinach jak: wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki
i krajoznawstwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, edukacja i nauka,
wypoczynek dzieci i młodzieży; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Również na oferty, które
zostały złożone z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych lub innego podmiotu uprawnionego
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wymienionego w art. 3 ust 3 ustawy samorząd może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze
lokalnym lub regionalnym z pominięciem trybu otwartego konkursu ofert.
Tryb uproszczony (bez konkursu ofert) tzw. „Małe Granty” ma zastosowanie wyłącznie wtedy,
gdy podmiot wnioskujący o zlecenie zadania poza konkursem ubiega się o dofinansowanie lub
finansowanie zadania publicznego nieprzekraczającego kwoty 10 000,00 zł, a zadanie publiczne ma być
realizowane do 90 dni.
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert i naborach ofert/wniosków podano do publicznej
wiadomości, zamieszczając je w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Łowiczu i tablicy ogłoszeń. Zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach Programu
Współpracy na rok 2021 rozpoczęło z ogłoszeniem konkursu na zadania całoroczne w dniu 22 lutego
2021 r. Burmistrz Miasta Łowicza ogłosił 1 konkurs ofert, na wsparcie realizacji zadań publicznych.
W Otwartym Konkursie Ofert w sumie złożono 27 ofert, na 25 wyspecyfikowanych zadań
publicznych. Dofinansowanie otrzymało 24 złożone oferty. Ostatecznie po przeprowadzeniu konkursu
przyznano 24 dotacji, uznano je za celowe, zawarto zatem 24 umowy, natomiast 3 oferty zostały
odrzucone na etapie oceny merytorycznej.
Dodatkowo w ramach formuły uproszczonej, tzw. „Małych Grantów” złożono 2 oferty przez
2 organizacje pozarządowe. Obie otrzymały dofinansowanie, podpisano 2 umowy.
Komisja Konkursowa zaopiniowała pozytywnie realizacji zadania na łączną kwotę: 653 788,00 zł.
Dofinansowano na zadania w zakresie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - w kwocie 260 000,00 zł;
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - w kwocie 78 000,00 zł;
turystyki i krajoznawstwa - w kwocie 35 000,00 zł;
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - w kwocie 199 788,00 zł;
nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie - w kwocie 61 000,00 zł;
działalność na rzecz dzieci i młodzieży: w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – w kwocie
20 000,00 zł.

Suma dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2021 roku w ramach Otwartego
Konkursu Ofert wyniosła 653 788,00 zł, natomiast po zakończeniu zadań przez organizacje
wykorzystano kwotę dotacji w wysokości ogółem 632 244,97 zł a zatem 21 543,03 zł podlegało
zwrotowi.

Zestawienie osiągniętych rezultatów realizacji programu określa poniższa tabela:
Miernik
Liczba organizacji, które złożyły oferty
Liczba ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
Liczba ofert złożonych w konkursach

Wartość
22
1
27
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Liczba umów zawartych w wyniku rozstrzygnięć konkursowych

24

Wysokość środków przyznanych w ramach otwartych konkursów ofert

653 788,00 zł

Wysokość środków przekazanych w ramach otwartych konkursów ofert

653 788,00 zł

Wysokość środków wykorzystanych na realizację zadań publicznych w 2021 roku

632 244,97 zł

Wysokość środków zwróconych w ramach otwartych konkursów ofert

21 543,03 zł

Liczba rozwiązanych umów (przed przekazaniem środków)

0

Liczba niepodjętych zadań mimo pozytywnego rozstrzygnięcia

1

Liczba ofert złożonych w trybie pozakonkursowym („Małe Granty”)

2

Liczba umów zawartych w wyniku postępowaniu na podstawie art. 19a

2

Wysokość środków przyznanych w wyniku postępowaniu na podstawie art. 19a

0 zł

Wysokość środków przekazanych w wyniku postępowaniu na podstawie art. 19a

0 zł

Wysokość środków zwróconych w wyniku postępowaniu na podstawie art. 19a

2 880,00 zł

Liczba rozwiązanych umów

1

Liczba niepodjętych zadań mimo pozytywnego rozstrzygnięcia

1

Przedmiotem współpracy z organizacjami pozarządowymi była realizacja zadań gminy
określonych przepisami prawa, mieszczących się w katalogu zadań należących do sfery zadań
publicznych – wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy. W 2021 r. określono następujące priorytetowe
obszary współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi:
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Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
Celem ogólnym tego priorytetu jest ogólny rozwój psychofizyczny i zdrowotny mieszkańców
Miasta Łowicza oraz ich równy dostęp do różnych form kultury fizycznej, bez względu na wiek, płeć,
stopień i rodzaj niepełnosprawności. W ramach tego priorytetu w roku 2021 r., dofinansowano 3
organizacje pozarządowych o łącznej wartości dotacji 260 000,00 zł. Faktycznie wykorzystana kwota
wyniosła: 260 000,00 zł.
W ramach tego priorytetu dofinansowano 1 organizację w ramach tzw. „Małych Grantów”.

Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan” Łowicz
Zadanie w zakresie organizowania zajęć sportowych szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży dyscyplina: piłka nożna
Nazwa zadania: „Trening czyni mistrza – trenuję zyskuję”

Realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia zakładanych wcześniej celów.

Do zadań ogólnych należało:
−

poprawa i wzrost poziomu sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej oraz sprawności
psychicznej dzieci i młodzieży,

−

poprawa kondycji zdrowotnej, korekta wad postawy,

−

nauka współzawodnictwa,

−

nauka organizowania aktywnego spędzania czasu wolnego,

−

nauka stosowania zasady „fair play”.

Do zadań sportowych należało:
−

nauka, poprawa i doskonalenie techniki i taktyki gry w piłkę nożną,

−

przygotowanie zawodników do współzawodnictwa w grupach seniorskich zrzeszonych w
Klubie,

−

podniesienie dotychczasowego poziomu sportowego poprzez awans kolejnych zespołów
do ligi wojewódzkiej.
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Opis osiągniętych rezultatów:

Zajęcia treningowe prowadzone były w 8 grupach (drużynach) według kategorii wiekowej
stosownie do postanowień wynikających z regulaminów Polskiego Związku Piłki Nożnej w oparciu
o opracowane Programy Szkoleniowe (w rocznikach od 2005 do 2009). Treningi prowadzone były przez
trenerów posiadających odpowiednie licencje (5 trenerów z licencją UEFA B, 3 trenerów z licencją UEFA
C). Zajęcia prowadzone były 3 razy w tygodniu. Treningi odbywały się na boisku piłkarskim Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Łowiczu, boisko udostępniane jest klubowi bezpłatnie przez Gminę Miasto Łowicz.
Zawodnicy uczestniczyli w zajęciach za pisemną zgodą rodziców, są objęci ubezpieczeniem
grupowym od nieszczęśliwych wypadków. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w zajęciach są
pozytywne i ważne badania lekarskie (badania laboratoryjne oraz badania wykonywane przez lekarza
posiadającego specjalizację w zakresie sportu, którym zawodnicy poddawani są dwa razy w ciągu roku).
Realizacja założeń szkoleniowych wymagała dysponowania odpowiednim sprzętem sportowym.
Zajęcia treningowe prowadzone były w pierwszym półroczu od 19 kwietnia 2021 do końca
czerwca 2021. Z uwagi na pandemię Covid-19 w Polsce, klub nie prowadził zajęć od 6 do 18 kwietnia
2021. Treningi w drugim półroczu odbywały się od 12 lipca do 17 grudnia 2021 r. Klub prowadził
treningi bramkarskie dla zawodników z wszystkich roczników podzielonych na 4 grupy. Każdy
z bramkarzy z poszczególnych grup trenował minimum raz w tygodniu w grupach 4 osobowych.
Treningi trwały 60 minut. Drużyny zrzeszone w klubie rozegrały następującą ilość spotkań ligowych:

I półrocze:
•

Rocznik 2005 kategoria B2 Junior Młodszy – 14 spotkań

•

Rocznik 2006 kategoria C1 Trampkarz – 14 spotkań

•

Rocznik 2007 kategoria C2 Trampkarz – 14 spotkań

•

Rocznik 2006/2007 grupa druga kategoria C1 Trampkarz, C2 Trampkarz – 16 spotkań

•

Rocznik 2008 kategoria D1 Młodzik – 24 spotkania

•

Rocznik 2008 grupa druga kategoria D1 Młodzik – 8 spotkań

•

Rocznik 2009 kategoria D2 Młodzik – 6 spotkań.

II półrocze:
•

Rocznik 2005 kategoria B1 Junior Młodszy – 14 spotkań

•

Rocznik 2006 kategoria B2 Junior Młodszy – 14 spotkań

•

Rocznik 2007 kategoria C1 Trampkarz – 14 spotkań

•

Rocznik 2006/2007 grupa druga kategoria B2 Junior Młodszy – 10 spotkań

•

Rocznik 2008 kategoria C2 Trampkarz – 14 spotkań

•

Rocznik 2008 grupa druga kategoria C2 Trampkarz - 14 spotkań

•

Rocznik 2009 kategoria D1 Młodzik – 14 spotkań

•

Rocznik 2009 grupa druga kategoria D1 Młodzik – 9 spotkań.
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Łącznie nasze zespoły rozegrały 205 meczy ligowych (102 w pierwszym półroczu 2021 r., oraz
103 w drugim półroczu)

Wysokość otrzymanej dotacji:

150 000,00 zł

Wykorzystano:

100 %

Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
1.Rozliczenie wydatków za rok 2021

Lp.

Rodzaj kosztu

I.

Koszty realizacji działań

I.1.

Szkolenie z zakresu piłki nożnej

I.1.1.

Wynagrodzenie trenerów

I.2.

Szkolenie z zakresu piłki nożnej – treningi indywidualne (bramkarskie)

I.2.1.

Wynagrodzenie trenera

I.3.

Szkolenie z zakresu piłki nożnej – udział w rozgrywkach

I.3.1

Transport na zawody

I.4

Opieka medyczna nad zawodnikami

I.4.1

Opieka medyczna

I.5

Zakup sprzętu sportowego

Suma kosztów realizacji zadania
II.

Koszty administracyjne

II.1.

Prowadzenie biura klubu

II.1.1

Obsługa biura

Suma kosztów administracyjnych
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Koszty
zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

(w zł)

(w zł)

-

-

89 760,00
13 600,00
60 000,00
-

88 811,11
13 600,00
63 639,00
-

14 400,00

14 400,00

5 000,00

9 260,08

182 760,00

189 710,19

-

-

13 500,00

15 934,05

13 500,00

15 934,05

196 260,00

205 644,24

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego
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Lp.

Źródło finansowania

Koszty zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

150 000,00 zł

150 000,00 zł

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:
1.1

Kwota dotacji

1.2

Odsetki bankowe od dotacji

0 zł

1.3

Inne przychody

0 zł

1

Inne środki finansowe ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)
2.1

Środki finansowe własne

2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego

2

55 644,24 zł

46 260,00 zł

55 644,24 zł

-

-

-

-

Środki finansowe z innych źródeł publicznych
2.3

2.4

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek)
sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki
finansowe):
Pozostałe

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)
3

46 260,00 zł

3.1

Koszty pokryte z wkładu osobowego

3.2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego

0 zł

0 zł

-

-

-

0 zł

0 zł

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

76,43 %

72,94 %

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

30,84 %

37,10 %

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej
kwoty dotacji

-

-
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Uczniowski Miejski Klub Sportowy Księżak w Łowiczu
Zadanie w zakresie organizowania zajęć sportowych szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży dyscyplina: koszykówka
Nazwa zadania: „Koszykówka moim sportem”

W okresie sprawozdawczym zrealizowano:

W klubie w sekcji koszykówki w całym roku 2021 trenowało około 100 zawodników
uczestniczących systematycznie w sportowych zajęciach pozalekcyjnych w zakresie koszykówki.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zajęcia szkoleniowo – treningowe odbywały się 2 do 4 razy w tygodniu dla każdej grupy
treningowej po 1,5 godziny;
Zrealizowano blisko 520 zajęć szkoleniowo- treningowych w zakresie koszykówki (z każdą
grupą osobno, w zależności od poziomu zaawansowania uczestników i tematyką
konkretnych zajęć zgodnie z programami szkolenia opracowanymi przez instruktorów i
trenerów);
Zorganizowano 40 wyjazdów na zawody regionalne i turnieje;
Organizowano turnieje towarzyskie koszykówki dla drużyn młodzieżowych;
Ponad 60 zawodników i zawodniczek uczestniczyło w rozgrywkach i zawodach;
Drużyny rywalizowały na arenie wojewódzkiej i międzywojewódzki;
Zrealizowano 700 godzin sportowych zajęć pozalekcyjnych;
Zawodnicy uczestniczyli w obozie letnim w Brennej w dniach 6-15.08.2021 r.

Opis osiągniętych rezultatów:

Głównym celem projektu było zachęcenie dziewcząt i chłopców do uprawiania koszykówki
i pokazanie im, że można aktywnie spędzić czas na treningach, a nie tylko przed komputerem. Dzieci,
które przychodziły systematycznie na zajęcia polepszyły swoje umiejętności motoryczne. Na zajęciach
pracowały głównie nad elementami technicznymi, ale nie tylko. Były gry i zabawy z elementami
koszykówki, a także różne ćwiczenia i formy dodatkowe, doskonalące elementy techniczno-taktyczne tej
dyscypliny.
Ważnym punktem w piramidzie szkoleniowej Klubu było wprowadzenie zajęć dla dzieci w wieku
przedszkolnym, które pomimo braku rywalizacji w rozgrywkach wojewódzkich, uczestniczyły
w treningach oraz życiu Klubu. Kontynuacją dla grupy przedszkolnej jest są zajęcia dla dzieci z klas szkoły
podstawowej „1-3”. Dużym sukcesem tej grupy był udział zawodników i zawodniczek w rozgrywkach
wojewódzkich.
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W systemie szkolenia występują również zajęcia Skills Development, zajęcia te skierowane są do
dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę z koszykówką oraz dla zawodników którzy chcą podnosić
swoje indywidualne umiejętności techniczne.

Wysokość otrzymanej dotacji:

100 000,00 zł

Wykorzystano:

100 %

Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
1.Rozliczenie wydatków za rok 2021

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszty zgodnie
z umową
(w zł)

Faktycznie
poniesione
wydatki
(w zł)

I.

Koszty realizacji działań

I.1.

Działanie 1

I.1.1.

Wynagrodzenie trenerskie

I.1.2.

57 520,00

79 990,00

Delegacje sędziowskie

7 600,00

9 011,59

I.1.3.

Przejazdy zawodników

13 440,00

14 958,00

I.1.4.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia

3 000,00

445,76

I.1.5

Licencje zawodników

4 500,00

1 340,00

I.1.6

Zakup sprzętu sportowego

18 990,00

2 918,03

I.1.7

Ubezpieczenie zawodników

2 000,00

2 869,99

107 050,00

111 533,37

Suma kosztów realizacji zadania
II.

Koszty administracyjne

II.1.

Koszt prowadzenia księgowości

5 760,00

5 280,00

II.2

Pełnienie obowiązków kierownika klubu

8 400,00

9 240,00

II.3

Dzierżawa pomieszczeń

160,00

0,00

II.4

Inne wydatki

5 900,00

2 039,59

20 220,00

16 559,59

127 270,00

128 092,96

Suma kosztów administracyjnych
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania
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2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.

Źródło finansowania

Koszty zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:
1.1

Kwota dotacji

100 000,00 zł

100 000,00 zł

1.2

Odsetki bankowe od dotacji

0 zł

1.3

Inne przychody

0 zł

1

Inne środki finansowe ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)
2.1

Środki finansowe własne

2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego

2

25 392,96 zł

24 750,00 zł

25 392,96 zł

-

-

-

-

Środki finansowe z innych źródeł publicznych
2.3

2.4

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek)
sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki
finansowe):
Pozostałe

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)
3

24 750,00 zł

0 zł

0 zł

2 700,00 zł

2 700,00 zł

3.1

Koszty pokryte z wkładu osobowego

2 700,00 zł

2 700,00 zł

3.2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego

0 zł

0 zł

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

78,57 %

78,07 %

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

19,31 %

25,39 %

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej
kwoty dotacji

2,12 %

2,70 %
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Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions” Łowicz
Zadanie w zakresie organizowania zajęć sportowych szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży dyscyplina: piłka nożna
Nazwa zadania: „Piłka nożna dla dzieci”

Zajęcia prowadzone były w 5 grupach wg. kategorii wiekowej stosownie do postanowień
wynikających z regulaminów Polskiego Związku Piłki Nożnej w oparciu o Program Szkolenia PZPN (w
rocznikach od 2011 do 2017):
•

grupa 2016-2017;

•

grupa 2015-2016;

•

grupa 2013;

•

grupa 2013;

•

grupa 2011-2012.

Opis osiągniętych rezultatów:

Treningi prowadzone były w okresie od 1.10.2021 do 23.12.2021 r., przez trenerów
posiadających odpowiednie licencje ( 1 trener z licencją UEFA B, 2 trenerów z licencją Grassroots C.
Zajęcia odbywały się 2-3 razy w tygodniu w zależności od grupy. Miejscem realizacji zadania były obiekty
Szkoły Podstawowej nr 3 w Łowiczu przy ul. Grunwaldzkiej 9 oraz boisko trawiaste LKS „Olimpia”
Niedźwiada. Boiska i hale udostępniano klubowi bezpłatnie.
Głównym celem projektu było zachęcenie dzieci do gry w piłkę nożną i promowanie jej jako
formy wszechstronnej aktywności ruchowej i spędzania czasu wolnego, jak również stwarzania
możliwości rozwoju utalentowanym sportowo dzieciom. Cel główny został osiągnięty o czym świadczy
fakt dużego zainteresowania prowadzonymi zajęciami.
Obrazuje to liczebność poszczególnych grup : 2016-2017 – 18 osób, grupa 2015-2016 – 20 osób,
grupa 2013 – 15 osób, grupa 2013A- 15 osób i grupa 2011-2012 – 18 osób.

Wysokość otrzymanej dotacji:

10 000,00 zł

Wykorzystano:

100 %

Zadanie realizowano w ramach tzw. „Małych Grantów”
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Zestawienie wydatków w 2021

Lp.

1.
2.
3.

Rodzaj wydatku

Wynagrodzenie trenerskie za
prowadzenie zajęć
Wynagrodzenie trenerskie za
opiekę podczas meczów/turniejów
Sprzęt sportowy

Suma wszystkich wydatków realizacji
zadania

Wydatki zgodnie z umową
(w zł)

Faktycznie poniesione wydatki
(w zł)

Wartość
PLN

Z dotacji

Z innych
źródeł

Wartość
PLN

Z dotacji

Z innych
źródeł

10 000,00

8 000,00

2 000,00

11 291,10

8 000,00

3 291,10

2 000,00

2 000,00

0,00

2 500,00

2 000,00

500,00

500,00

0

500,00

1 044,00

0,00

1 044,00

12 500,00

10 000,00

2 500,00

14 835,10

10 000,00

4 835,10
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Zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym

Celem ogólnym tego priorytetu jest organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci
i młodzieży z terenu Miasta Łowicza, w dyscyplinach: piłka nożna, koszykówka, tenis stołowy, judo,
siatkówka, lekko atletyka, szachy, taekwondo, karate, aikido, jeździectwo oraz wsparcie prowadzenia
zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. W ramach tego
priorytetu w roku 2021 r., dofinansowano 11 organizacji pozarządowych o łącznej wartości dotacji
w kwocie 199 788,00 zł. Faktycznie wykorzystana kwota wyniosła: 196 469,32 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Pelikan” Łowicz
Zadanie w zakresie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta
Łowicza w dyscyplinie piłka nożna (szkółka dziecięca)
Nazwa zadania: „Łączy nas piłka”

Opis osiągniętych rezultatów:

Zajęcia szkoleniowo-treningowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie
piłka nożna prowadzone były dla 6 grup uczestników (kategoria Orlik – 2 grupy, kategoria Żak – 2 grupy,
kategoria Skrzat- 2 grupy). Treningi w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, odbywały się dla każdej
kategorii wiekowej 2 razy w tygodniu. Natomiast od sierpnia do grudnia 2021 roku zajęcia odbywały się
w rozkładach : kategoria Orlik ( treningi 3 razy w tygodniu), kategoria Żak (treningi 3 razy w tygodniu),
kategoria Skrzat (treningi 2 razy w tygodniu). Łącznie zrealizowano 376 jednostek treningowych, dla
około 100 zawodników. Zawodnicy wzięli udział 50 meczach ligowych, oraz 25 turniejach piłkarskich.
Uczestnicy uzyskali wiedzę na temat zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i narkotyków w ramach
realizacji programu edukacyjno-profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom „Zabawa z
pasją bez presji i agresji”.

Realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia zakładanych wcześniej celów:
•

poprawa i wzrost poziomu sprawności fizycznej ogólnej, udoskonalenie techniki i taktyka gry
(indywidualna i zespołowa)

•

uczestnicy poprawili wyniki pod względem motorycznym
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•

poprawa kondycji zdrowotnej, regularne treningi wspomagają wydolność układu
oddechowego, serca, korzystnie wpływa na przemianę materii czy układ mięśniowo
szkieletowy. W czasie zajęć przekazywane są również informacje dotyczące prawidłowego
odżywiania się,

•

kształtowanie motywacji - regularne treningi zwiększyły motywację u zawodników,

•

wychowanie przez sport - regularne treningi dobrze wpłynęły na wychowanie zawodników
przez sport,

•

wszechstronny trening podstawowy - regularne treningi ukierunkowane były na
wszechstronny trening podstawowy,

•

rozwijanie samodzielności – podczas treningów zawodnicy rozwinęli samodzielność,

•

radość z zabawy – w zajęciach zawodnicy mieli dużą radość z zabawy,

•

nauka współzawodnictwa – w zajęciach gracze nauczyli się współzawodnictwa,

•

nauka organizowania aktywnego spędzania czasu wolnego – zawodnicy nauczyli się
organizować aktywnie spędzanie czasu wolnego. Byli edukowanie przez trenerów, by
w czasie wolnym aktywnie spędzali czas,

•

nauka stosowania zasady „fair play” – podczas zajęć nauczyli się zasad „fair play”.

Wysokość otrzymanej dotacji:

24 000,00 zł

Wykorzystano:

100 %

Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
1.Rozliczenie wydatków za rok 2021

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszty
zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

(w zł)

(w zł)

36 000,00

36 000,00

I.

Koszty realizacji działań

I.1.

Wynagrodzenie trenerskie

I.1.2.

Materiały reklamowe (ulotki)

1 000,00

1 000,00

I.1.3.

Zakup sprzętu sportowego (piłki)

3 000,00

3 000,00

40 000,00

40 000,00

Suma kosztów realizacji zadania
II.

Koszty administracyjne

Suma kosztów administracyjnych
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

40 000,00

40 000,00
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2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.

Źródło finansowania

Koszty zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:
1.1

Kwota dotacji

24 000,00 zł

24 000,00 zł

1.2

Odsetki bankowe od dotacji

0 zł

1.3

Inne przychody

0 zł

1

Inne środki finansowe ogółem:
0 zł

0 zł

16 000,00 zł

16 000,00 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)
2.1

Środki finansowe własne

2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego

2

Środki finansowe z innych źródeł publicznych
2.3

2.4

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek)
sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki
finansowe):
Pozostałe

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)
3
3.1

Koszty pokryte z wkładu osobowego

0 zł

0 zł

3.2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego

0 zł

0 zł

60 %

60 %

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

66,67%

66,67 %

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej
kwoty dotacji

0%

0%
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Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW”
Zadanie w zakresie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta
Łowicza w dyscyplinie judo
Nazwa zadania: „Trening czyni mistrza”

Opis osiągniętych rezultatów:

Prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej
przy minimalnej liczebności grupy po 10 osób – zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1,5 godz.
Zajęcia były prowadzone systematycznie zgodnie z ustalonym harmonogramem, natomiast w okresie od
06 kwietnia 2021 roku do 19 kwietnia 2021 r., w formie zdalnej (6 treningów). Zawodnicy wystartowali
siedmiokrotnie w zawodach. W dniach 27.07.2021 r. – 03.08. 2021 r., młodzi judocy (18 osób)
przebywali na letnim obozie sportowym w Bęsi na Mazurach. Klub prowadził także zajęcia
profilaktyczne zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia zakładanych wcześniej celów:

•

podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej oraz umiejętności technicznych grupy
początkującej w zakresie 6 i 5 kyu (pas biały i żółty) przewidzianym na pierwsze półrocze

•

podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej oraz umiejętności technicznych grupy
zaawansowanej w zakresie 4,3 kyu (pas pomarańczowy i zielony), to zostało przewidziane na
pierwsze półrocze, natomiast na drugie na 2 i 1kyu (pas niebieski i brązowy)

Forma zdalna polegała na łączeniu się z zawodnikami przez internet za pośrednictwem
Messengera w godzinach treningu i przekazanie im treści związanych z zajęciami danego dnia.
Zawodnicy byli podzieleni na grupy w których mieli konsultacje w celu poprawy techniki wykonania
danego ćwiczenia judo. Dzięki tej edukacji zawodnicy cały czas mieli możliwość kontaktu z trenerką i
technikami judo nawet w trudnej sytuacji związanej z epidemią. Dodatkowo zawodnicy otrzymywali od
trenerki tygodniowe materiały do realizacji, w formie treningów ogólnorozwojowych, dzięki temu
zawodnicy mogli powstrzymać spadek formy.
Wysokość otrzymanej dotacji:

25 000,00 zł

Wykorzystano:

100 %
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Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
1.

Rozliczenie wydatków za rok 2021

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszty
zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

(w zł)

(w zł)

I.

Koszty realizacji działań

I.1.

Działanie 1

36 330,00

33 102,00

I.1.1.

Koszt 1 Wynagrodzenie trenera

36 330,00

33 102,00

I.4.

Działanie 4

0

0

I.4.1

Koszt 1 Obóz zimowy

0

0

I.6

Działanie 6

5 000,00

8 200,04

I.6.1

Koszt 1 Udziały w zawodach i turniejach

5 000,00

8 200,04

I.8

Działanie 8

10 000,00

16 329,40

I.8.1

Koszt 1 Obóz letni

10 000,00

16 329,40

51 330,00

57 631,44

Suma kosztów realizacji zadania
II.

Koszty administracyjne

II.1.

Obsługa księgowa

1 800,00

1 356,10

II.2.

Koszt 1 Ubezpieczenie zawodników

3 325,00

0

II.3.

Koszt 2 Akcje informacyjne i banery

1 500,00

3 256,65

6 625,00

4 612,75

57 955,00

62 244,19

Suma kosztów administracyjnych
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.

Źródło finansowania

Koszty zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:
1

1.1

Kwota dotacji

1.2

Odsetki bankowe od dotacji

25 000,00 zł

25 000,00 zł
0 zł
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1.3

Inne przychody

0 zł

Inne środki finansowe ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)

32 955,00 zł

37 244,19 zł

2.1

Środki finansowe własne

22 000,00 zł

22 000,00 zł

2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego

10 955,00 zł

15 244,19 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

2

Środki finansowe z innych źródeł publicznych
2.3

2.4

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek)
sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki
finansowe):
Pozostałe

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)
3
3.1

Koszty pokryte z wkładu osobowego

0 zł

0 zł

3.2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego

0 zł

0 zł

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

43,14 %

40,16 %

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

131,82 %

148,98 %

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej
kwoty dotacji

0%

0%

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK” w Łowiczu
Zadanie w zakresie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta
Łowicza w dyscyplinie tenis stołowy
Nazwa zadania: „Tenis stołowy moim sportem”

Prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży
(chłopców i dziewcząt), które odbywały się 3 razy w tygodniu i prowadzone były przez 2 instruktorów.
W 2021 roku systematycznie uczęszczało na treningi i reprezentowało UMKS Księżak w różnej rangi
zawodach 15 osób. Zawodnicy startowali w turniejach organizowanych przez ŁOZTS, turniejach
okolicznościowych oraz do momentu „zamrożenia” współzawodnictwa sportowego rozegrali wszystkie
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mecze objęte kalendarzem rozgrywek II i III ligi prowadzonej przez ŁOZTS. Zorganizowano około 25
wyjazdów na zawody sportowe i mecze. Zajęcia szkoleniowo – treningowe odbywały się od 1 stycznia 2021
do 31 grudnia 2021 r.
Realizacja zadania publicznego przyczyniła się do osiągnięcia zakładanych celów:

-

wypełnianie dzieciom i młodzieży wolnego poza nauką czasu,
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
podniesienie ogólnego poziomu kultury fizycznej,
integrowanie środowisk uczniowskich (z różnych szkół z terenu Łowicza i z poza - mecze
ligowe, turnieje).
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru (współzawodnictwo, chęć dorównania lepszym,
zawziętość właściwa rywalizacja itp.) niezbędnych w dzisiejszych czasach
Dzięki zorganizowanym treningom i udziałom w zawodach sportowych zostały podniesione
umiejętności zawodników a tenis stołowy został spopularyzowany w środowisku szkolnym –
uczniowskim i miejskim. Klub osiągnął znaczny sukces związany z propagowaniem zdrowego stylu życia
bezpośrednio wśród odbiorców zadania – uczestników, ale także wśród widzów oraz uczestników
pośrednich – rodziców, najbliższej rodziny, którzy podjęli praktykę upowszechniania zdrowego
i aktywnego trybu życia, poprzez czynne uprawianie tenisa stołowego. Zapewniono dzieciom i młodzieży
szkolnej zagospodarowanie czasu wolnego w sposób zorganizowany, bezpieczny dla siebie i otoczenia,
z dala od patologii i uzależnień, z uwzględnieniem jako pierwszorzędnej troski o właściwy rozwój
fizyczny.
Wysokość otrzymanej dotacji:

22 000,00 zł

Wykorzystano:

21 659,61 zł

Klub dokonał zwrot części dotacji w kwocie:

340,39 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
1.

Rozliczenie wydatków za rok 2021

Lp.

Rodzaj kosztu

I.

Koszty realizacji działań

I.1.

Prowadzenie zajęć tenisa stołowego

I.1.1.

Wynagrodzenie trenerskie

Koszty
zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

(w zł)

(w zł)

15 000,00

14 250,00
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I.2

Zakup sprzętu sportowego

I.3.

Materiały promocyjne

I.3.1

Druk plakatów i banerów

I.4.

Prowadzenie zajęć przez trenera wolontariusza

I.4.1.

Wynagrodzenie dla osoby posiadającej uprawnienia do prowadzenia zajęć
treningowych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym.

Suma kosztów realizacji zadania
II.

Koszty administracyjne

II.1.

Koszt prowadzenia księgowości

II.2.

Pełnienie obowiązków kierownika klubu

II.3.

Dzierżawa pomieszczeń

II.4.

Inne wydatki

Suma kosztów administracyjnych
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

5 475,00

6 016,51

-

-

300,00

300,00

-

-

2 750,00

2 750,00

23 525,00

23 316,51

800,00

800,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

200,00

68,10

4 000,00

3 868,10

27 525,00

27 184,61

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.

Źródło finansowania

Koszty zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:
1.1

Kwota dotacji

22 000,00 zł

21 659, 61 zł

1.2

Odsetki bankowe od dotacji

0 zł

1.3

Inne przychody

0 zł

1

Inne środki finansowe ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)

2

2.1

Środki finansowe własne

2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego

2 775,00 zł

2 775,00 zł

2 775,00 zł

2 775,00 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Środki finansowe z innych źródeł publicznych
2.3

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek)
sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki
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finansowe):

2.4

Pozostałe

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)
3

0 zł

0 zł

2 750,00 zł

2 750,00 zł

3.1

Koszty pokryte z wkładu osobowego

0 zł

0 zł

3.2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego

0 zł

0 zł

80 %

79,68 %

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

12,50 %

12,61 %

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej
kwoty dotacji

12,50 %

12,50 %

Uczniowski Klub Sportowy KORABKA w Łowiczu
Zadanie w zakresie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta
Łowicza w dyscyplinie lekko atletyka
Nazwa zadania: „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych szkoleniowo-rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie lekka atletyka”

Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży w wieku 8-11 lat (dziewcząt
i chłopców), łącznie 38 osób. Zajęcia miały charakter ćwiczeń ogólnorozwojowych. Uczestnicy rozwijali
zdolności motoryczne i ogólną kondycję fizyczną, kształtowali i doskonalili m.in techniki kroku biegowego,
skoku w dal, wzwyż. Treningi prowadzono dwa razy w tygodniu po 90 minut. Cyklicznie w zajęciach
systematycznie uczestniczy od 15 do 20 osób. Zawodnicy brali także udział w „Czwartkach
lekkoatletycznych”, które odbyły się w okresie wiosennym. Klub prowadził zajęcia profilaktyczne w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
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W ramach zajęć profilaktycznych uczestnicy zrealizowali zakładane cele:
•

zdobycie wiedzy na temat zagrożeń jakie niosą: picie alkoholu, palenie papierosów,
używanie narkotyków;

•

poznanie zasad kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach życiowych, poznanie
sposobów jak radzić sobie w trudnych sytuacjach;

•

kształtowanie umiejętności dokonywania własnych wyborów;

•

kształtowanie właściwych relacji w kontaktach w grupie rówieśniczej (integracja).

Wysokość otrzymanej dotacji:

15 000,00 zł

Wykorzystano:

100 %

Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
1. Rozliczenie wydatków za rok 2021
Koszty
zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

(w zł)

(w zł)

Działanie 1- Wynagrodzenie instruktora w tym:

7 700,00

7 700,00

I.1.

Prowadzenie zajęć sportowych

6 200,00

6 200,00

I.1.1.

Organizacja i opieka na obozie sportowym

1 500,00

1 500,00

I.1.2.

Działanie 2 - Transport

3 500,00

3 240,00

I.2

Delegacje

0,00

0,00

I.3.

Przewozy na zawody sportowe

500,00

540,00

I.3.1

Przewóz na obóz sportowy

3 000,00

2 700,00

I.4.

Działanie 3 - Obóz sportowy

15 080,00

12 032,36

I.4.1.

Wyżywienie i zakwaterowanie

14 080,00

9 988,40

I.4.2.

Bilety wstępu, woda do picia, nagrody za rozgrywki obozowe

1 000,00

2 043,96

I.5.1.

Działanie 4 – Ubezpieczenie zawodników, opłaty startowe

500,00

198,36

I.6.1.

Działanie 5 – Prowadzenie zajęć

450,00

450,00

27 230,00

23 620,72

Lp.

I.

Rodzaj kosztu

Koszty realizacji działań

Suma kosztów realizacji zadania
II.

Koszty administracyjne
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II.1.

Obsługa księgowa zadania

II.2.

Prowizja za prowadzenie konta, za przelewy, opłaty za zaświadczenia

II.3.

Prowadzenie dokumentacji klubu

Suma kosztów administracyjnych
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

1 000,00

1 000,00

480,00

306,40

1 500,00

1 500,00

2 980,00

2 806,40

30 210,00

26 427,12

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.

Źródło finansowania

Koszty zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:
1.1

Kwota dotacji

15 000,00 zł

15 000,00 zł

1.2

Odsetki bankowe od dotacji

0 zł

1.3

Inne przychody

0 zł

1

Inne środki finansowe ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)
2.1

Środki finansowe własne

2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego

13 260,00 zł

9 477,12 zł

1 260,00 zł

477,12 zł

12 000,00 zł

9 000,00 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

2
Środki finansowe z innych źródeł publicznych
2.3

2.4

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek)
sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe):
Pozostałe

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)

1 950,00 zł

1 950,00 zł

3
3.1

Koszty pokryte z wkładu osobowego

1 950,00 zł

1 950,00 zł

3.2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego

0 zł

0 zł

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

49,66 %

56,76 %

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

39,72 %

63,18 %

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty
dotacji

10,62 %

13,00 %
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Uczniowski Klub Sportowy KORABKA w Łowiczu
Zadanie w zakresie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta
Łowicza w dyscyplinie piłka siatkowa
Nazwa zadania: „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych szkoleniowo - rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie piłka siatkowa”

Prowadzenie zajęć szkoleniowo treningowych dla 2 drużyn męskich, (grupa młodsza i starsza) z
zakresu piłki siatkowej, jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego, zajęcia realizowane były w
ramach 4 godzin tygodniowo. Dominującą formą były gry i zabawy ruchowe, uzupełniane ścisłymi
formami ruchu w postaci ćwiczeń gimnastycznych. W związku z obostrzeniami związanymi z Covd-19 w
Polsce, sezon letni rozłożył się w ilości spotkań i treningów na boiskach znajdujących się na powietrzu.
Ograniczona liczba zawodników podczas treningu wymusiła większą liczbę godzin treningowych, tak aby
każdy chętny mógł uczestniczyć w zajęciach.

Wysokość otrzymanej dotacji:

14 000,00 zł

Wykorzystano:

100 %

Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
1.

Rozliczenie wydatków za rok 2021

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszty
zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

(w zł)

(w zł)

11 000,00

11 000,00

300,00

250,74

I.

Koszty realizacji działań

I.1.

Działanie 1- Prowadzenie zajęć sportowych – wynagrodzenie instruktora

I.2.

Działanie 2- transport w tym delegacja

I.3.

Działanie 3 – zorganizowanie turnieju o Puchar prezesa klubu

1 200,00

1 200,00

I.4.

Działanie 4 - Nagrody

1 000,00

1 000,00

I.5.

Działanie 5 – Ubezpieczenie zawodników

300,00

465,91

I.6.

Działanie 6 – Opłaty startowe

600,00

600,00
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I.7

Działanie 7 – Prowadzenie zajęć profilaktycznych

I.8

Działanie 8 – Zakup sprzętu sportowego

Suma kosztów realizacji zadania

450,00

450,00

1 000,00

999,57

15 850,00

15 966,57

II.

Koszty administracyjne

II.1.

Obsługa księgowa zadania

1 000,00

1 000,00

II.2.

Prowadzenie dokumentacji klubu

1 000,00

1 000,00

2 000,00

2 000,00

17 850,00

17 966,57

Suma kosztów administracyjnych
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.

Źródło finansowania

Koszty zgodnie z
umową

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:

Faktycznie
poniesione
wydatki
17 966,57 zł

1.1

Kwota dotacji

14 000,00 zł

14 000,00 zł

1.2

Odsetki bankowe od dotacji

0 zł

1.3

Inne przychody

0 zł

1

Inne środki finansowe ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)
2.1

Środki finansowe własne

2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego

2

750,00 zł

2 000,00 zł

750,00 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

1 850,00 zł

750,00 zł

Środki finansowe z innych źródeł publicznych
2.3

2.4

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek)
sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki
finansowe):
Pozostałe

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)
3

2 000,00 zł

3.1

Koszty pokryte z wkładu osobowego

1 850,00 zł

750,00 zł

3.2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego

0 zł

0 zł

Strona 26 z 86

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

78,43 %

77,92 %

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

0%

0%

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej
kwoty dotacji

21,57 %

22,08 %

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Łowiczu
Zadanie w zakresie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta
Łowicza w dyscyplinie piłka siatkowa, lekko atletyka, szachy
Nazwa zadania: „Lekkoatletyka i szachy - sport dla każdego”

Opis osiągniętych rezultatów:

Klub do 31 grudnia 2021 roku przeszkolił 37 zawodników z lekkoatletyki. Do 24 marca 2021 r.,
prowadzono zajęcia dwa razy w tygodniu na hali OSiR nr 2 w Łowiczu. W związku z ograniczeniami
związanymi z pandemią Covid- 19 w Polsce od 25.03.2021 do 11.04.2021 r. klub zawiesił zajęcia. Od
12.04.2021 do 30.09.2021 r., zawodnicy trenowali trzy razy w tygodniu na świeżym powietrzu (park Błonie,
OSiR nr 1 – stadion). Zajęcia odbywały się dodatkowo w sali gimnastycznej w Al. Sienkiewicza 62
w Łowiczu. Brali także udział w zawodach lekkoatletycznych, zawodach szachowych oraz w letnim obozie
w Pieckach na Mazurach ( 33 osoby). Klub zorganizował zajęcia z profilaktyki uzależnień pn: „ Spójrz
inaczej program zajęć wychowawczo – profilaktyczny dla dzieci i młodzieży.”

Wysokość otrzymanej dotacji:

26 000,00 zł

Wykorzystano:

100 %

Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
1.
Lp.

Rozliczenie wydatków za rok 2021
Rodzaj kosztu

Koszty
zgodnie z

Faktycznie
poniesione
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I.

Koszty realizacji działań

I.1.

Działanie 1 - Treningi

I.1.1.

Treningi z LA

I.1.2.

Treningi szachowe

I.2.

Działanie 2 - Zawody

I.2.1.

Opłaty startowe

I.2.2.

Transport

I.3.

Działanie 3 - Zakup sprzętu

I.3.1.

Sprzęt LA

I.3.2.

Opłaty startowe szachy

I.3.3.

Maseczki ochronne (szachy)

I.3.4

Puchary (szachy)

I.4

Działanie 4 – Obóz

I.4.1

Pobyt

I.5.

Działanie 5 - Profilaktyka

I.5.1

Prowadzenie zajęć

Suma kosztów realizacji zadania
II.

Koszty administracyjne

II.1.

Obsługa księgowa

Suma kosztów administracyjnych
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

umową

wydatki

(w zł)

(w zł)

13 000,00

13 000,00

7 000,00

7 000,00

500,00

890,00

5 200,00

5 295,00

1 700,00

1 749,93

500,00

550,00
369,00

0,00

619,80

25 000,00

31 550,00

400,00

400,00

53 300,00

61 423,73

1 600,00

1 860,00

1 600,00

1 860,00

54 900,00

63 283,73

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.

1

Źródło finansowania

Koszty zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:
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1.1

Kwota dotacji

26 000,00 zł

1.2

Odsetki bankowe od dotacji

0 zł

1.3

Inne przychody

0 zł

Inne środki finansowe ogółem:
0 zł

0 zł

28 900,00 zł

33 383,73 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

28 900,00 zł

33 383,73 zł

3 900,00 zł

3 900,00 zł

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)
2.1

Środki finansowe własne

2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego

2

Środki finansowe z innych źródeł publicznych
2.3

2.4

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek)
sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki
finansowe):
Wkład własny finansowy

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)
3

26 000,00 zł

3.1

Koszty pokryte z wkładu osobowego

3 900,00 zł

3 900,00 zł

3.2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego

0 zł

0 zł

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

47,35 %

41,08 %

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

45,53 %

52,75 %

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej
kwoty dotacji

7,10 %

6,16 %

Uczniowski Klub Sportowy „Pijarski Klub Sportowy”
Zadanie w zakresie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta
Łowicza w dyscyplinie piłka siatkowa, lekko atletyka, szachy
Nazwa zadania: „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie biegów lekkoatletycznych, szachów oraz piłki
siatkowej”
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Opis osiągniętych rezultatów:

Zadanie polegało na organizacji szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie biegów lekkoatletycznych,
szachów oraz piłki siatkowej, w celu zapewnienia młodzieży prawidłowego rozwoju fizycznego w tym
poprawienie sprawności psychoruchowej dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia,
prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz choroby alkoholowej.
Do 31 grudnia 2021 r., zrealizowano łącznie 212 godzin zajęć treningowych. Liczba uczestników
zadania wyniosła łącznie 50 osób, w tym 19 uczestników sekcji biegowej oraz 31 uczestników sekcji
szachowej. Zawodnicy sekcji biegowej wzięli udział w 25 imprezach biegowych na różnych szczeblach,
w których zajęli 49 miejsc na podium, w tym odnieśli 36 zwycięstw. Zawodnicy sekcji szachowej
uczestniczyli w 43 turniejach szachowych na różnych szczeblach, w tym w Mistrzostwach Województwa
Juniorów w Szachach, w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Juniorów w Szachach, w Igrzyskach Dzieci
w Szachach Drużynowych do szczebla finału wojewódzkiego włącznie oraz w rozgrywkach drużynowych III
Ligi Seniorów w Szachach Klasycznych.

Wysokość otrzymanej dotacji:

14 000,00 zł

Wykorzystano:

13980,08 zł

Klub dokonał zwrot części dotacji w kwocie:

19,92 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
1.

Rozliczenie wydatków za rok 2021

Lp.

Rodzaj kosztu

I.

Koszty realizacji działań

I.1.

Koszty działania sekcji biegowej

I.1.1.

Transport zawodników na imprezy biegowe

I.1.2.

Opłaty startowe w biegach długich

I.1.3.

Wynagrodzenie instruktora sekcji biegowej Tadeusza Rutkowskiego

I.1.4.

ZUS pracodawcy od wynagrodzenia instruktora Tadeusza Rutkowskiego

I.2.

Koszty działania sekcji szachowej
Wpisowe i pobyt (noclegi, wyżywienie) na Mistrzostwach Województwa
Juniorów w Szachach

Koszty
zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

(w zł)

(w zł)

-

-

2 700,00

2 696,80

360,00

360,00

2 352,00

2 352,00

444,00

424,08

-

-

3 000,00

3 000,00
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I.2.1

Wpisowe i pobyt (noclegi, wyżywienie) na Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Juniorów w Szachach

I.4

Składka roczna do Polskiego Związku Szachowego

I.4.1

Wynagrodzenie Instruktora sekcji szachowej Roberta Chojnowskiego

I.5.

Koszty zakupu sprzętu sportowego
Komplet do gry w szachy (szachownica + bierki)

I.5.1

Wolontariat

I.5.2

Opieka nad zawodnikami na zawodach sportowych

Suma kosztów realizacji zadania
II.

Koszty administracyjne

II.1.

Nie dotyczy

Suma kosztów administracyjnych
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

2 380,00

2 380,00

350,00

350,00

4 480,00

4 480,00

-

-

140,00

143,20

-

-

1 344,00

1 344,00

17 550,00

17 530,08

-

-

-

-

17 550,00

17 530,08

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.

Źródło finansowania

Koszty zgodnie z
umową

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:

Faktycznie
poniesione
wydatki
13 980,08 zł

1.1

Kwota dotacji

14 000,00 zł

13 980,08 zł

1.2

Odsetki bankowe od dotacji

0 zł

1.3

Inne przychody

0 zł

1

Inne środki finansowe ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)
2.1

Środki finansowe własne

2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego

2

2 206,00 zł

2 206,00 zł

2 206,00 zł

2 206,00 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Środki finansowe z innych źródeł publicznych
2.3

2.4

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek)
sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki
finansowe):
Pozostałe

0 zł

0 zł
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Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
1 344,00 zł

1 344,00 zł

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)
3
3.1

Koszty pokryte z wkładu osobowego

1 344,00 zł

1 344,00 zł

3.2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego

0 zł

0 zł

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

79,77 %

79,75 %

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

13,61 %

13,63 %

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej
kwoty dotacji

8,76 %

8,77 %

Łowicki Klub Karate Kyokushin Fighter w Łowiczu
Zadanie w zakresie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta
Łowicza w dyscyplinie karate
Nazwa zadania: „Karate moim sportem”

Opis osiągniętych rezultatów:

Klub prowadził treningi w trzech grupach wiekowych dla dzieci w wieku 6-9 lat i 10-13 lat oraz dla
młodzieży. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu od 60 do 90 minut. Łącznie udział w zajęciach
uczestniczyło 36 osób. Zorganizowano trzy spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii
społecznych. Zawodnicy w związku z pandemią Covid-19 nie wzięli udziału w planowanych zawodach,
ale udało się przystąpić do egzaminów na stopnie kyu.
Klub poprzez systematyczny ciężki trening, kształtował pozytywne cechy charakteru i osobowości
u zawodników. Podopieczni rozumieją jak wielkie znaczenie ma aktywność fizyczna oraz zdrowe
zbilansowane odżywianie dla zachowania zdrowia, poprawy kondycji oraz dla utrzymania zdrowej
wysportowanej sylwetki. Treningi karate Kyokushin poprzedza przysięga DOJO, która jest zbiorem
ponadczasowych wartości, dlatego udział w zajęciach kształtuje charakter oraz buduje najważniejsze
wartości potrzebne w realizowaniu celów życiowych. Treningi karate wypełniając wolny czas pozaszkolny
w naturalny i skuteczny sposób chronią dzieci i młodzież przed patologiami społecznymi.
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Wysokość otrzymanej dotacji:

5 500,00 zł

Wykorzystano:

5 421,63 zł

Klub dokonał zwrot części dotacji w kwocie:

78,37 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
1.

Rozliczenie wydatków za rok 2021

Lp.

Rodzaj kosztu

I.

Koszty realizacji działań

I.1.1.

Wynagrodzenie instruktora

I.1.2

Koszty
zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

(w zł)

(w zł)

4 690,00

4 690,00

Wolontariat

648,00

648,00

I.1.3.

Ubezpieczenie zawodników

600,00

591,63

I.1.34

Wynagrodzenie instruktora

70,00

0

6 008,00

5 929,63

900,00

900,00

900,00

900,00

6 908,00

6 829,63

Suma kosztów realizacji zadania
II.

Koszty administracyjne

II.1.

Obsługa księgowa

Suma kosztów administracyjnych
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.

Źródło finansowania

Koszty zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:
1.1

Kwota dotacji

5 500,00 zł

5 421,63 zł

1.2

Odsetki bankowe od dotacji

0 zł

1.3

Inne przychody

0 zł

1

Inne środki finansowe ogółem:
2

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)

760,00 zł

760,00 zł
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2.1

Środki finansowe własne

2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego

760,00 zł

760,00 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Środki finansowe z innych źródeł publicznych
2.3

2.4

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek)
sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki
finansowe):
Pozostałe

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)
3

3.1

Koszty pokryte z wkładu osobowego

648,00 zł

648,00 zł

3.2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego

0 zł

0 zł

79,62 %

78,48 %

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

11 %

11 %

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej
kwoty dotacji

9,38 %

9,38 %

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne „Karino”
Zadanie w zakresie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta
Łowicza w dyscyplinie jeździectwo (szkółka dla dzieci i młodzieży)
Nazwa zadania: „Zajęcia sportowe w Karino 2021”

Opis osiągniętych rezultatów:

Realizacja zadania pt. „Zajęcia sportowe w KARINO 2021” polegała na prowadzeniu pozalekcyjnych
zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łowicza w dwóch grupach wiekowych
(7-12 lat) i (13-18 lat), propagowaniu zdrowego stylu życia, zapewnienie prawidłowego rozwoju
fizycznego, nabycie podstaw techniki i umiejętności jazdy konnej, prowadzenie zajęć profilaktycznych
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i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby
alkoholowej. W realizacji zadania udział wzięło 15 osób. Zorganizowano 10 zajęć z profilaktyki uzależnień.
Wysokość otrzymanej dotacji:

13 000,00 zł

Wykorzystano:

100 %

Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
1.

Rozliczenie wydatków za rok 2021

Lp.

Rodzaj kosztu

I.

Koszty realizacji działań

I.1.

Powołanie i rozpoczęcie prac zespołu odpowiedzialnego za realizację zadania –
przydział funkcji i zadań

I.1.1.

Podpisanie umowy z instruktorem jazdy konnej, pedagogiem/terapeutą,
koordynatorem projektu, osobą do obsługi księgowej projektu oraz umowy z
wolontariuszami - osobami pomagającymi społecznie przy realizacji projektu
(pomoc w robieniu zakupów, rozwieszaniu plakatów, pomoc podczas imprezy
integracyjnej, w rozliczeniu projektu, itp.)

Koszty
zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

(w zł)

(w zł)

-

-

400,00

400,00

-

-

200,00

200,00

-

-

300,00

300,00

-

-

350,00

352,26

(wkład osobowy)
I.2.

Akcja informacyjna

I.2.1

Rozwieszenie plakatów informujących o projekcie oraz zamieszczenie informacji
o realizacji projektu w Internecie (na stronie FB stowarzyszenia) (wkład
osobowy)

I.3.

Rekrutacja osób celem zakwalifikowania na zajęcia

I.3.1.

Przeprowadzenie rekrutacji (wkład osobowy)

I.4.

Ubezpieczenie beneficjentów

I.4.1.

Koszt ubezpieczenia beneficjentów

I.5.

Dokonywanie niezbędnych zakupów

-

I.5.1.

Zakup pomocy do prowadzenia zajęć

2 100,00

2 299,55

I.5.2.

Zakup wody/soków do picia i kubeczków jednorazowych

370,00

374,02

I.5.3.

Zakup artykułów do warsztatów /pogadanek

250,00

256,55

I.5.4.

Zakup kamizelek odblaskowych i kubków z nadrukiem

750,00

750,00

I.6.

Spotkanie integracyjne

-

-
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I.6.1.

Zorganizowanie spotkania integracyjnego – zakup produktów
na ognisko

I.6.1.

Przeprowadzenie gier i zabaw dla dzieci podczas imprezy Integracyjnej (wkład
osobowy)

I.7.

Zajęcia sportowo – rekreacyjne na koniach oraz pogadanki w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

I.7.1.

Koszt zatrudnienia instruktora (rachunek)

I.7.2.

Koszt zatrudnienia osoby prowadzącej pogadanki na temat uzależnień

I.8.

Weryfikacja założonych celów

I.8.1.

Weryfikacja założonych celów (wkład osobowy)

Suma kosztów realizacji zadania

500,00

500,35

330,00

330,00

8 400,00

8 400,00

450,00

450,00

-

-

400,00

400,00

14 800,00

15 012,38

II.

Koszty administracyjne

II.1.

Koszt zatrudnienia księgowej (faktura)

500,00

500,00

II.2.

Koordynator (umowa zlecenie)

400,00

400,00

II.3.

Artykuły biurowe

100,00

110,74

II.4.

Środki czystości

300,00

305,74

II.5.

Projekt i wydruk plakatów

160,00

160,00

1 460,00

1 476,48

16 260,00

16 488,86

Suma kosztów administracyjnych
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.

Źródło finansowania

Koszty zgodnie z
umową

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:

Faktycznie
poniesione
wydatki
16 488,86

1.1

Kwota dotacji

13 000,00 zł

13 000,00 zł

1.2

Odsetki bankowe od dotacji

0 zł

1.3

Inne przychody

0 zł

1

Inne środki finansowe ogółem:
2

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)
2.1

Środki finansowe własne

1 630,00 zł

1 858,86 zł

1 630,00 zł

1 858,86 zł
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2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

1 630,00 zł

1 630,00 zł

Środki finansowe z innych źródeł publicznych
2.3

2.4

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek)
sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki
finansowe):
Pozostałe

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)
3
3.1

Koszty pokryte z wkładu osobowego

1 630,00 zł

1 630,00 zł

3.2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego

0 zł

0 zł

79,95 %

78,84 %

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

12,5 %

14,30 %

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej
kwoty dotacji

12,5 %

12,5 %

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej – Koło przy parafii Św. Ducha
Zadanie w zakresie prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym
Nazwa zadanie: „Integracja dzieci i młodzieży”

Opis osiągniętych rezultatów:

Stowarzyszenie otrzymało wsparcie finansowe na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Prowadzone zajęcia oraz sprawowana opieka nad
uczestnikami zadania stanowi ważne ogniowo w całym systemie wychowania i opieki nad dziećmi
w rodzinie, szkole czy placówce. Wiele dzieci ma trudności oraz problemy emocjonalne związane
z nieprawidłowym funkcjonowaniem we własnej rodzinie oraz z powodu panującej sytuacji w Polsce
związanej z Covid–19. Realizowane zadanie miało na celu w miarę możliwości zminimalizować te
problemy, ponadto kompensować deficyty edukacyjne, dawać poczucie akceptacji, przynależności,
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bezpieczeństwa, zrozumienia i możliwości spędzenia wolnego czasu poza obowiązkowymi zajęciami
szkolnymi- w sposób pożyteczny i satysfakcjonujący dla wychowanków.
Ważnym celem pracy placówki jest zapewnienie uczestnikom dożywiania w formie: suchy
prowiant, wyjścia na pizze, paczek wakacyjnych ze względu na fakt, iż przebywają w niej 4 lub niekiedy
więcej godzin, ale głównie w formie podwieczorku, który przygotowują same dzieci podczas wyznaczonych
dyżurów z wolontariuszami. Poza wychowawcą w realizacji zadania pomagają wolontariusze i osoby
współpracujące. Są to głównie czynni i emerytowani nauczyciele, studenci, pełnoletni uczniowie,
członkowie koła prowadzący placówkę.
W okresie od 1 do 29 kwietnia 2021 r. część zajęć odbywało się zdalnie poprzez skype lub
Messenger, stanowiące formę kontaktu z uczestnikami i wolontariuszami, od 4 maja 2021 r. zajęcia
odbywały się stacjonarnie w placówce.

Wysokość otrzymanej dotacji:

35 000,00 zł

Wykorzystano:

100 %

Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
1.

Rozliczenie wydatków za rok 2021

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszty
zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

(w zł)

(w zł)

I.

Koszty realizacji działań

I.1.

Pobory

21 420,00

21 420,00

I.1.1.

Koszt z dotacji

21 420,00

21 420,00

I.1.2.

Koszt własny

-

-

I.1.3.

Artykuły papiernicze

500,00

500,00

I.2

Koszt z dotacji

450,00

450,00

I.2.1

Koszt własny

50,00

50,00

I.3

Artykuły szkolno-biurowe

1 030,00

1 030,00

I.3.1

Koszt z dotacji

930,00

930,00

I.3.2

Koszt własny

100,00

100,00

I.4.

Pomoce dydaktyczne

250,00

250,00

I.4.1

Koszt z dotacji

200,00

200,00
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I.4.2

Koszt własny

50,00

50,00

I.5

Wycieczki

12 500,00

12 500,00

I.5.1

Koszt z dotacji

12.000,00

12.000,00

I.5.2

Koszt własny

500,00

500,01

Suma kosztów realizacji zadania

35 700,00

35 700,01

Koszt z dotacji

35 000,00

35 000,00

2 640,00

2 640,01

985,00

985,09

II.

Koszty administracyjne

II.1.

Dożywianie

II.2.

Środki czystości

II.3.

Utrzymanie kont0061,00

-

-

II.4.

Zasoby lokalowe (sala, sprzęt)

-

-

II.5.

Media(woda, prąd, co)

-

-

II.6.

Wkład osobowy

4 375,00

4 375,00

II.7.

Usługa internetowa

50,00

50,00

8 050,00

8 050,11

43 750,00

43 750,11

Suma kosztów administracyjnych
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.

Źródło finansowania

Koszty zgodnie z
umową

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:

Faktycznie
poniesione
wydatki
35 000,00 zł

1.1

Kwota dotacji

35 000,00 zł

35 000,00 zł

1.2

Odsetki bankowe od dotacji

0 zł

1.3

Inne przychody

0 zł

1

Inne środki finansowe ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)
2
2.1

Środki finansowe własne

2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego

4 375,00 zł

4 375,00 zł

4 375,00 zł

4 375,00 zł

0 zł

0 zł
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Środki finansowe z innych źródeł publicznych
2.3

2.4

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek)
sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki
finansowe):

0 zł

0 zł

0 zł

4 375,00 zł

4 375,00 zł

Pozostałe

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)
3

0 zł

3.1

Koszty pokryte z wkładu osobowego

4 375,00 zł

4 375,00 zł

3.2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego

0 zł

0 zł

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

80,00 %

80,00 %

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

10,00 %

10,00 %

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej
kwoty dotacji

10,00 %

10,00 %

Stowarzyszenie Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Edukacja oraz wspieranie utrzymania aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej i rozwijanie
zainteresowań oraz zapobieganie izolacji społecznej osób starszych
Nazwa zadania: „Wybieram aktywność fizyczną”

Projekt „Wybieram aktywność fizyczną” skierowany był do ok. 140 seniorów z Łowickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a za jego główny cel przyjęto szeroko rozumianą edukację seniorów
w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu, narkotyków i innych używek. W tym celu zrealizowano
następujące działania : nieodpłatna prelekcja dla 42 osób pn. „Wpływ izolacji na negatywne zachowania.
Działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom izolacji i nadużywania
alkoholu” .
W okresie od 02.11.2021 r, do 23.12.2021 r. przeprowadzono systematyczne cotygodniowe
zajęcia z zakresu kultury fizycznej w 7 grupach (2 grupy gimnastyki rozciągająco – korekcyjnej, 1 grupa
gimnastyki z elementami aerobiku, 1 grupa z elementami pilates na piłkach, 2 grupy aqua aerobiku,
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1 grupa nauki i doskonalenia pływania).

Wysokość otrzymanej dotacji:

6 288 zł

Wykorzystano:

3 408 zł

Stowarzyszenie dokonało zwrotu części dotacji w kwocie:

2 880 zł

Realizacja zadania w ramach tzw. „Małych Grantów”.

Zestawienie wydatków w 2021

Lp.

1.

Rodzaj wydatku

Z dotacji

Z innych
źródeł

Wartość
PLN

Z dotacji

Z innych
źródeł

1 440,00

1 440,00

0,00

-

-

-

-

-

-

480,00

480,00

0,00

2 160,00

2 160,00

0,00

-

-

-

-

-

-

720,00

720,00

0,00

1 920,00

1 536,00

384,00

-

-

Umowa zlecenie

-

-

-

960,00

768,00

192,00

Umowa zlecenie

-

-

-

720,00

528,00

192,00

960,00

768,00

192,00

-

-

-

FV

-

-

-

360,00

300,00

60,00

FV

-

-

-

360,00

228,00

132,00

480,00

384,00

96,00

-

-

-

Umowa zlecenie

-

-

-

300,00

252,00

48,00

Umowa zlecenie

-

-

-

180,00

132,00

48,00

6 960,00

6 288,00

672,00

4 080,00

3 408,00

672,00

Wynajęcie sali do cotygodniowych
ćwiczeń gimnastycznych dla 4 grup

Wynajęcie dwóch torów na basenie
dla 3 grup dla 20 osób tygodniowo
FV OSIR

3.

4.

5.

Faktycznie poniesione wydatki
(w zł)

Wartość
PLN

FV OSIR
2.

Wydatki zgodnie z umową
(w zł)

Wynagrodzenie instruktora zajęć
gimnastycznych

Wynagrodzenie instruktora aqua
aerobiku

Wynagrodzenie instruktora nauki
pływania

Suma wszystkich wydatków realizacji
zadania

-
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Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Zadania w zakresie organizowania stałych warsztatów tematycznych (muzyka, taniec,
rękodzielnictwo), wspierania realizacji wystaw, koncertów, festiwali oraz innych przedsięwzięć
organizowanych w mieście, służących podtrzymywaniu tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze
szczególnym uwzględnieniem przestrzeni miejskiej i zaangażowania mieszkańców, organizacji imprez
patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, organizacji plenerowych
imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
wzbogacających ofertę miasta, organizacji wydarzeń kulturalnych w szczególności: festiwali, koncertów,
konkursów, przeglądów, spektakli, występów artystycznych oraz wystaw, oraz zadania w zakresie
programów i zajęć z zakresu edukacji i animacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
W ramach tego priorytetu w roku 2021 r., dofinansowano 5 organizacji pozarządowych o łącznej
wartości dotacji w kwocie 78 000,00 zł. Faktycznie wykorzystana kwota wyniosła 67 716,20 zł.

Stowarzyszenie Twórców Ludowych
Zadanie w zakresie organizowania stałych warsztatów tematycznych (muzyka, taniec, rękodzielnictwo)
Nazwa zadania: „Weekendy z kulturą ludową – otwarte warsztaty ludowe”

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. Warsztaty odbywały się w drewnianej chatce na Starym Rynku w okresie od 5 czerwca
do 29 sierpnia 2021 roku dwa razy w tygodniu – soboty i niedzielę. Łącznie 13 weekendów w godz. od
12.00-18.00.

Wysokość otrzymanej dotacji:

10 000,00 zł

Wykorzystano:

100 %
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Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
1.

Rozliczenie wydatków za rok 2021

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszty
zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

(w zł)

(w zł)

I.

Koszty realizacji działań

I.1.

Zakup artykułów niezbędnych do realizacja zadania (np. papier kolorowy, bibuła,
glinka, nici, materiał)

3 120,00

3 120,00

I.1.1.

Wynagrodzenia dla prowadzących warsztaty (umowa o dzieło)

6 240,00

6 240,00

I.1.2.

Praca społeczna

3 000,00

3 000,00

12 360,00

12 360,00

1 500,00

1 500,00

Suma kosztów realizacji zadania
II.

Koszty administracyjne

II.1.

Koszty obsługi zadania (materiały biurowe)

II.2.

Koszty dojazdu twórców ludowych

585,00

585,00

II.3.

Ogłoszenie w prasie

640,00

639,99

2 725,00

2 724,99

15 085,00

15 084,99

Suma kosztów administracyjnych
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.

Źródło finansowania

Koszty zgodnie z
umową

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:

Faktycznie
poniesione
wydatki
15 084,99 zł

1.1

Kwota dotacji

10 000,00 zł

9 999,99 zł

1.2

Odsetki bankowe od dotacji

0 zł

1.3

Inne przychody

0 zł

1

Inne środki finansowe ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)
2
2.1

Środki finansowe własne

2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego

0 zł

0 zł

2 085,00 zł

2 085,00 zł

0 zł

0 zł
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Środki finansowe z innych źródeł publicznych
2.3

2.4

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek)
sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki
finansowe):
Pozostałe

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)
3

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

3.1

Koszty pokryte z wkładu osobowego

3 000,00 zł

3 000,00 zł

3.2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego

0 zł

0 zł

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

66,29 %

66,29 %

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

13,82 %

13,82 %

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej
kwoty dotacji

19,89 %

19,89 %

Mazowiecka Fundacja Społeczno-Kulturalna
Zadanie w zakresie wspierania realizacji wystaw, koncertów, festiwali oraz innych przedsięwzięć
organizowanych w mieście, służących podtrzymywaniu tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej
ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni miejskiej i zaangażowania mieszkańców
Nazwa zadania: „Cykl wystaw i wydarzeń kulturalnych organizowanych w Galerii Browarna w Łowiczu”

Realizacja zadania pn. „Cykl wystaw i wydarzeń kulturalnych organizowanych w Galerii Browarna
w Łowiczu”. W ramach zadania obyło się 6 wystaw: wystawa jubileuszu 30-lecia Galerii Browarna prolongowana i przearanżowana, wystawa publikacji o sztuce wszystkich okresów(malarstwo, rzeźba,
architektura, rzemiosło artystyczne), oraz specjalistycznych wydawnictw o najnowszym projektowaniu
książek i czasopism. pn. "W czas wymierania książek znów je pisać trzeba. Dla nikogo, z nawyku co
millenia trwa", wystawa malarstwa prof. Jacka Sempolińskiego (1927-2012) pn. "Od Studium do
Eksperymentu", wystawa haftu politycznego Białorusinki Rufiny Bazlovej pn. "Nici z Demokracji",
Indywidualna wystawa malarstwa Andrzeja Bembenka pn. Stillness., wystawa klocków
architektonicznych dla dzieci Stanisława Noakowskiego z 1921 r.

Strona 44 z 86

Wysokość otrzymanej dotacji:

35 000,00 zł

Wykorzystano:

100 %

Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
1.

Rozliczenie wydatków za rok 2021

Lp.

Rodzaj kosztu

I.

Koszty realizacji działań

II.

Wystawa publikacji Fundacji i Galerii i Bożego Ciała

II.1.

Zakup usług projektowych, aranżacji, montaż, demontaż, transporty, druk mat.
reklamowych

III.

Wystawa malarstwa Jacka Sempolińskiego

III.1.

Zakup usług projektowych, aranżacji, montaż, demontaż, transporty, druk mat.
reklamowych

IV.

Wystawa haftu Rufiny Bazlovej

IV.1.

Zakup usług projektowych, aranżacji, montaż, demontaż, transporty, druk mat.
reklamowych

V.

Wystawa malarstwa Andrzeja Bembenka

Koszty
zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

(w zł)

(w zł)

8 000,00

10 000,00

5 000,00

6 000,00

12 000,00

13 000,00

5 000,00

6 000,00

Nie dotyczy

Nie dotyczy

30 000,00

35 000,00

Suma kosztów realizacji zadania
II.

Koszty administracyjne

Suma kosztów administracyjnych
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.

Źródło finansowania

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:
1

1.1

Kwota dotacji

1.2

Odsetki bankowe od dotacji

Koszty zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

30 000,00 zł

35 000,00 zł

30 000,00 zł

35 000,00 zł
0 zł
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1.3

Inne przychody

0 zł

Inne środki finansowe ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)

0 zł

2.1

Środki finansowe własne

0 zł

0 zł

2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

2

Środki finansowe z innych źródeł publicznych
2.3

2.4

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek)
sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki
finansowe):
Pozostałe

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)
3

0 zł

3.1

Koszty pokryte z wkładu osobowego

0,00 zł

2 000,00 zł

3.2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego

0,00 zł

3 000,00 zł

85,72 %

14,28 %

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

0%

0%

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej
kwoty dotacji

16,66 %

14,28%

Stowarzyszenie Łowicki Klub Motocyklowy No. 16
Zadanie w zakresie organizacji plenerowych imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym wzbogacającym ofertę miasta
Nazwa zadania: „Motocykliści dla Łowicza”

Realizacja zadania pn. „Motocykliści dla Łowicza”, polegało na organizacji wydarzenia
kulturalnego dla mieszkańców miasta Łowicza. Atrakcje przygotowane na Nowym Rynku
w Łowiczu rok rocznie gromadzą coraz większą liczbę odbiorców zainteresowanych tematem
motoryzacji, bezpieczeństwa oraz wspólną zabawą integrującą przedstawicieli różnych grup
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społecznych.
Impreza motocyklowa odbyła się w dniu 3.07.2021 r., o godzinie 12:00 na Nowym Rynku
w Łowiczu. Atrakcjami była wystawa 350 motocykli oraz konkursy dla dzieci i młodzieży. Na placu zostały
rozstawione, dostępne dla wszystkich atrakcje tj. dmuchańce, zjeżdżalnie, trampolina. Dodatkowo
podczas wydarzenia odbyły się pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pokazy
ratownictwa przeprowadzone przez Ochotniczą Straż Pożarną. W ramach realizacji projektu rozdano
drobne materiały reklamowe w postaci gadżetów: smycze, długopisy, kubki. Organizatorzy zadbali
o poczęstunek w formie grochówki, nie zabrało waty cukrowej i popcornu dla dzieci.

Wysokość otrzymanej dotacji:

10 000,00 zł

Wykorzystano:

100 %

Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
1.

Rozliczenie wydatków za rok 2021

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszty
zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

(w zł)

(w zł)

I.

Koszty realizacji działań

I.1.

Działanie 1

I.1.1.

Przygotowanie do imprezy- praca wolontariuszy (10 osób po 7h)

2 040,00

2 040,00

I.1.2.

Artykuły promocyjne smycze, kubki, długopisy i nagrody

1 500,00

1 738,84

I.2

Działanie 2

I.2.1

Artykuły promocyjne koszulki

5 000,00

5 744,20

I.2.2

Ogłoszenia, plakaty, media

500,00

0,00

I.3

Działanie 3

I.3.2

Dmuchańce, zjeżdżalnie

I.3.3

Słodycze dla dzieci (wata cukrowa, popcorn)

2 000,00
3 000,00

Suma kosztów realizacji zadania
II.

Koszty administracyjne

II.1.

Obsługa księgowa

II.2

Koordynacja projektu praca wolontariuszy (2 wolontariuszy po 16 h)

600,00
11 640,00

12 523,04

1 2000

1 799,99

1 190,00

1 200
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Suma kosztów administracyjnych
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

2 390,00

2 999,99

14 030,00

15 523,03

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.

Źródło finansowania

Koszty zgodnie z
umową

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:

Faktycznie
poniesione
wydatki
15 523,03 zł

1.1

Kwota dotacji

10 000,00 zł

10 000,00 zł

1.2

Odsetki bankowe od dotacji

0 zł

1.3

Inne przychody

0 zł

1

Inne środki finansowe ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)
2.1

Środki finansowe własne

2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego

2

2 283,00 zł

800,00 zł

2 283,00 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Środki finansowe z innych źródeł publicznych
2.3

2.4

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek)
sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki
finansowe):
Pozostałe

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)
3

800,00 zł

0 zł

0 zł

3 230,00 zł

3 240,00 zł

3.1

Koszty pokryte z wkładu osobowego

3 230, 00 zł

3 240,00 zł

3.2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego

0 zł

0 zł

71,28 %

64,77 %

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

8%

22,83 %

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej
kwoty dotacji

32,30 %

32,40 %
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Towarzystwo Dom Ludowy
Zadanie w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych w szczególności: festiwali, koncertów, konkursów,
przeglądów, spektakli, występów artystycznych oraz wystaw
Nazwa zadania: „Pieśnią, tańcem, słowem - upowszechnianie kultury ludowej Księżaków”

Zadanie w zakresie wspierania zespołów podtrzymujących tradycje regionu łowickiego
(Stowarzyszenie Towarzystwo Dom Ludowy w Łowiczu realizowało zadanie pn.: „Pieśnią, tańcem,
słowem - upowszechnianie kultury ludowej Księżaków. Celem projektu była popularyzacja i ukazywanie
piękna w prostocie kultury ludowej księżackiej, nie stylizowanej, nie „ulepszonej”. Stanowiącej
dziedzictwo świadczące o naszej tożsamości regionalnej, ale i narodowej.

Wysokość otrzymanej dotacji:

13 000,00 zł

Wykorzystano:

12 716,20 zł

Stowarzyszenie dokonało zwrotu części dotacji w kwocie:

283,80 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
1.

Rozliczenie wydatków za rok 2021

Lp.

Rodzaj kosztu

I.

Koszty realizacji działań

I.1.

Działanie 1

I.1.1.

Koszt 1 – obsługa techniczna i merytoryczna zadania

I.2

Działanie 2

I.2.1

Koszty
zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

(w zł)

(w zł)

-

-

13 000,00

12 716,20

-

-

Koszt 1 – akompaniament podczas prób

6 450,00

3 900,00

I.2.2

Koszt 2 – korzystanie z sali podczas prób (prąd, woda,gaz, media) wkład własny

3 440,00

2 080,00

I.2.3.

Koszt 3 – udział zespołu w próbach – wkład osobowy

1 462,00

884,00

I.3

Działanie 3

-

-

I.3.1

Koszt 1 – akompaniament podczas koncertów

2 400,00

600,00
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I.3.2

Koszt 2 – udział zespołu w koncertach – wkład osobowy

I.4.

Działanie 4

I.4.I

Koszt 1 – wydruk plakatów informacyjnych nt. koncertów

Suma kosztów realizacji zadania
II.

Koszty administracyjne

II.1.

Koszt 1 - księgowość

II.2

Koszt 2 – zakup artykułów papierniczych i toneru/usługi ksero

Suma kosztów administracyjnych
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

68,00

17,00

-

-

240,00

0,00

15 350,00

8 261,00

2 200,00

2 200,00

710,00

274,00

2 910,00

2 474,00

18 260,00

10 735,00

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.

Źródło finansowania

Koszty zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:
1.1

Kwota dotacji

13 000,00 zł

12 716,20 zł

1.2

Odsetki bankowe od dotacji

0 zł

1.3

Inne przychody

0 zł

1

Inne środki finansowe ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)

0,00 zł

2.1

Środki finansowe własne

0,00 zł

0,00 zł

2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00zł

0,00 zł

2

Środki finansowe z innych źródeł publicznych
2.3

2.4

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek)
sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki
finansowe):
Pozostałe

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
3

0,00 zł

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)
3.1

Koszty pokryte z wkładu osobowego
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3.2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego

0,00 zł

0,00 zł

100 %

100 %

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

0%

0%

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej
kwoty dotacji

0%

0%

Łowickie Towarzystwo Muzyczne im. Mikołaja Zielińskiego

– zwrot 10 000,00 zł

Zadanie w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych w szczególności: festiwali, koncertów, konkursów,
przeglądów, spektakli, występów artystycznych oraz wystaw
Zadanie pn. „IV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej im. Mikołaja Zieleńskiego, Łowicz - 23-24
października 2021 r.”

W związku pandemią Covid–19 w Polsce zadanie pn. „IV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej
im. Mikołaja Zieleńskiego Łowicz - 23-24 października 2021 r.”, nie zostało zrealizowane, dokonano
zwrotu dotacji w całości.
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Turystyka i krajoznawstwo
Zadania w zakresie wspierania działań i inicjatyw turystycznych promujących Miasto Łowicz jako
ośrodek turystyczny, organizowania imprez turystycznych w formie m.in. turystyki pieszej, rowerowej,
kajakowej, imprez na orientację, obozów, rajdów i zlotów turystyczno-krajoznawczych o zasięgu
regionalnym. W ramach tego priorytetu w roku 2021 r., dofinansowano 1 organizację pozarządową,
która złożyła dwie oferty o łącznej wartości dotacji 35 000,00 zł. Faktycznie wykorzystana kwota
wyniosła 34 620,58 zł.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Łowiczu
Zadanie w zakresie organizowania imprez turystycznych w formie m.in. turystyki pieszej, rowerowej,
kajakowej, imprez na orientację, obozów, rajdów i zlotów turystyczno- krajoznawczych o zasięgu
regionalnym
Nazwa zadania: „Pieszo, na rowerze i kajakiem z PTTK” - przewodnicy

Realizacja zadnia pn. „Pieszo, na rowerze i kajakiem z PTTK” zgodnie z harmonogramem
zorganizowane zostały z zakresu turystyki kajakowej: 2 imprezy kajakowe Wakacje z Tratwą na Fali cz. 1,
Wakacje z Tratwą na Fali cz. 2, w których łącznie udział wzięło 86 osób oraz 4 spływy kajakowe - V Spływ
Kajakowy Baby w kajaku, w którym udział wzięło 34 osób, X Spływ kajakowy Szlakiem Dwóch Zamków,
w którym udział wzięło 42 osób, II Spływ Nocny, w którym udział wzięło 16 osób, VIII Spływ kajakowy
z Soboty w sobotę, w którym udział wzięły 33 osoby; z zakresu turystyki pieszej 4 imprezy - II Rajd Szlakiem
Jana Wegnera, w którym udział wzięło 26 osób, VII Łowicki Rajd Nocny W poszukiwaniu kwiatu paproci,
w którym udział wzięło 121 osób, Rajd „Szlakiem Wielkiej Wojny”, w którym udział wzięło 48 osób oraz II
Rajd „Powitania Jesieni”, w którym udział wzięły 45 osoby; z zakresu turystyki rowerowej 1 impreza - Rajd
rowerowy W 100 rocznicę przybycia 10 PP do Łowicza, w którym udział wzięły 72 osoby; oraz z zakresu
turystyki pieszo-rowerowej XVIII Rajd Szlakiem Bojowym 10 Pułku Piechoty, w którym udział wzięło 126
osób oraz XVI Rajd Szlakiem Cichociemnych Żołnierzy AK, który zgromadził 131 osób. Łącznie w imprezach
zorganizowanych w ramach zadania publicznego udział wzięły 780 osoby.

Wysokość otrzymanej dotacji:

30 000,00 zł

Wykorzystano:

29 624,50 zł

Stowarzyszenie dokonało zwrotu części dotacji w kwocie:

375,50 zł
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Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
1.

Rozliczenie wydatków za rok 2021

Lp.

Rodzaj kosztu

I.

Koszty realizacji działań

I.1.

Powołanie koordynatorów wydarzeń turystycznych i wykonanie projektów

I.1.1.

Koszty
zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

(w zł)

(w zł)

-

-

Opracowanie regulaminu wydarzenia turystycznego, list obecności

480,00

480,00

I.1.2.

Zaprojektowanie znaczków okolicznościowych, jubileuszowych, plakatów map i
kart zadań

460,00

460,00

I.2.

Promocja wydarzeń turystycznych

-

-

I.2.1.

Promocja wydarzeń turystycznych

200,00

200,00

I.3.

Wykonanie plakatów promocyjnych

-

-

I.3.1.

Wykonanie plakatów promocyjnych

318,00

291,99

I.4.

Wykonanie znaczków okolicznościowych i jubileuszowych

-

-

I.4.1.

Wykonanie znaczków okolicznościowych i naklejek

1 740,00

1 723,71

I.4.2.

Wykonanie znaczków jubileuszowych

600,00

730,00

I.5.

Wykonanie map z trasami spływów, map rajdu nocnego i kart zadań

-

-

l.5.1.

Wykonanie map z trasami spływów, map rajdu nocnego i kart zadań

280,00

322,70

l.6.

Wykonanie pamiątkowych dyplomów imprez turystycznych

-

-

l.6.1.

Wykonanie pamiątkowych dyplomów imprez turystycznych

120,00

109,00

l.6.2.

Zakup teczek z logo PTTK

125,00

120,05

l.7.

Nagrody dla uczestników wydarzeń turystycznych

-

-

l.7.1.

Zakup nagród dla uczestników i wydarzeń turystycznych

6 000,00

6 804,16

l.8.

Wynajem autokarów/busów

-

-

l.8.1.

Wynajem autokarów/busów dla osób uczestniczących w spływach kajakowych

4 650,00

4 650,00

l.9.

Organizacja działań integracyjnych

-

-

l.9.1.

Organizacja działań integracyjnych

8 683,00

8 357,14

l.10.

Realizacja spływów i wydarzeń kajakowych

-

-
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l.10.1.

Ubezpieczenie osób na czas trwania spływu kajakowego

485,00

353,04

l.10.2.

Wynajem kajaków 1-,2-,3-osobowych z osprzętem z transportem

7 470,00

7 160,00

l.10.3.

Zakup gadżetów promocyjnych i słodyczy

1 300,00

804,90

l.11.

Realizacja rajdów turystycznych

-

-

l.11.1.

Zakup wiązanek kwiatowych

300,00

290,00

l.11.2.

Zakup zniczy

130,00

118,00

l.11.3.

Zakup opasek odblaskowych dla uczestników

240,00

253,00

l.11.4.

Zakup długopisów dla uczestników rajdów, biorących udział w konkursach

707,00

648,29

l.12.

Obsługa rajdów i spływów kajakowych

-

-

l.12.1.

Usługa przewodnicka

1 500,00

1 500,00

l.12.2

Usługa instruktorska

1 100,00

1 000,00

36 938,00

36 406,78

Suma kosztów realizacji zadania
II.

Koszty administracyjne

II.1.

BORT

1 000,00

1 000,00

II.2.

Księgowość

1 000,00

1 000,00

II.3.

Opłaty konta bankowego

50,00

224,10

Suma kosztów administracyjnych

2 050,00

2 224,10

38 988,00

38 630,88

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.

Źródło finansowania

Koszty zgodnie z
umową

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:

Faktycznie
poniesione
wydatki
38 630,88 zł

1.1

Kwota dotacji

30 000 zł

29 624,50 zł

1.2

Odsetki bankowe od dotacji

0 zł

1.3

Inne przychody

0 zł

1

Inne środki finansowe ogółem:
2

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)

0 zł

0 zł
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2.1

Środki finansowe własne

2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego

5 248,00 zł

5 366,38 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Środki finansowe z innych źródeł publicznych
2.3

2.4

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek)
sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki
finansowe):
Pozostałe

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)
3

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

3.1

Koszty pokryte z wkładu osobowego

3 740,00 zł

3 640,00 zł

3.2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego

0 zł

0 zł

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

76,95 %

76,68 %

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

17,49 %

18,11 %

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej
kwoty dotacji

12,47 %

12,28 %

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Łowiczu
Zadanie w zakresie wspierania działań i inicjatyw turystycznych promujących Miasto Łowicz jako ośrodek
turystyczny
Nazwa zadania: „Przewodnik czeka - dyżury licencjonowanych przewodników turystycznych”

Realizacja zadania pn. „Przewodnik czeka - dyżury licencjonowanych przewodników
turystycznych”. Zadanie polegało na prowadzeniu dyżurów przez licencjonowanych przewodników dla
turystów w ramach upowszechniania wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz zapoznania
z zabytkami kultury i historią miasta Łowicza. Podstawowym celem dyżurów przewodnickich było
poszerzenie oferty turystycznej dla grup turystycznych i turystów indywidualnych. Podczas dyżurów
licencjonowany przewodnik oprowadza grupy turystów po mieście i przekazuje wiedzę na temat zabytków
i dorobku kulturalnego miasta co miało na celu zwiększenie liczby turystów odwiedzających miasto Łowicz.
W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się łącznie 13 spacerów, prowadzonych przez 8 przewodników.
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W każdą niedzielę o godz. 13.00 przewodnik spotykał się z turystami przy siedzibie PTTK Oddział w Łowiczu
na Starym Rynku 3.

Wysokość otrzymanej dotacji:

5 000,00 zł

Wykorzystano:

4 996,08 zł

Stowarzyszenie dokonało zwrotu części dotacji w kwocie:

3,92 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
1.

Rozliczenie wydatków za rok 2021

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszty
zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

(w zł)

(w zł)

I.

Koszty realizacji działań

I.1.

Wykonanie znaczków okolicznościowych

-

-

I.1.1.

Wykonanie znaczków okolicznościowych

100,00

100,00

I.2.

Zakup słodyczy dla dzieci na Zakończenie wakacji z duchami Łowicza

-

-

I.2.1

Zakup słodyczy dla dzieci na Zakończenie wakacji z duchami Łowicza

250,00

247,74

I.3.

Wydruk plakatów promocyjnych

-

-

I.3.1

Wydruk plakatów promocyjnych

20,00

24,00

I.4.

Realizacja Zakończenia wakacji z duchami Łowicza

-

-

I.4.1.

Wynagrodzenie przewodników oprowadzających

360,00

360,00

I.4.2.

Wynagrodzenie przewodników oprowadzających

1 260,00

1 260,00

I.5.

Realizacja dyżurów przewodnickich

-

-

I.5.1.

Wynagrodzenie przewodników dyżurów przewodnickich

2600,00

2600,00

4590

4591,74

Suma kosztów realizacji zadania
II.

Koszty administracyjne

II.1.

BORT

180,00

165,00

II.2

Księgowość

180,00

165,54

II.3.

Opłata konta bankowego

50,00

73,80
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Suma kosztów administracyjnych
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

410,00

403,80

5 000,00

4 996,08

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.

Źródło finansowania

Koszty zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:
1.1

Kwota dotacji

1.2

Odsetki bankowe od dotacji

1.3

Inne przychody

5 000 zł

4 996,08 zł

0 zł

0 zł

1

Inne środki finansowe ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)

0 zł

0 zł

2.1

Środki finansowe własne

0 zł

0 zł

2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

2

Środki finansowe z innych źródeł publicznych
2.3

2.4

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek)
sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki
finansowe):
Pozostałe

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)
3

0 zł

3.1

Koszty pokryte z wkładu osobowego

0 zł

0 zł

3.2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego

0,00 zł

0,00 zł

100 %

100 %

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

0%

0%

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej
kwoty dotacji

0 %

0%
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Zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania
Zadania obejmowały edukację oraz wsparcie aktywności fizycznej i psychicznej kobiet
dotkniętych chorobą nowotworową piersi, wspieranie działań w zakresie edukacji diabetologicznej osób
dotkniętych chorobą cukrzycy, edukację oraz organizacja zajęć rekreacyjnych z końmi dla dzieci
niepełnosprawnych, edukację oraz wspieranie utrzymania aktywności intelektualnej, fizycznej,
psychicznej i rozwijanie zainteresowań oraz zapobieganie izolacji społecznej osób starszych
W ramach tego priorytetu w roku 2021 r., dofinansowano 4 organizacje pozarządowe o łącznej
wartości dotacji 61 000,00 zł. Faktycznie wykorzystana kwota wyniosła: 55 686,85 zł.

Stowarzyszenie „Łowicki Klub Amazonek”
Zadanie z zakresu edukacji oraz wsparcia aktywności fizycznej i psychicznej kobiet dotkniętych chorobą
nowotworową piersi
Nazwa zadania: „Razem raźniej’

Realizacja zadania pn. „Razem Raźniej” polegała na systematycznych ćwiczeniach gimnastycznych
grupowych i indywidualnych, integracji, edukacji oraz wsparciu psychofizycznym kobiet dotkniętych
chorobą nowotworową piersi. Uczestniczki zajęć ćwiczyły pod kierownictwem wykwalifikowanej
rehabilitantki dzięki temu znacznie poprawiły sprawność fizyczną i psychofizyczną, która została osłabiona
przez operacje chirurgiczne, chemioterapię , radioterapię czy hormonoterapię.

Wysokość otrzymanej dotacji:

10 000,00 zł

Wykorzystano:

100 %

Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
1.

Lp.

Rozliczenie wydatków za rok 2020

Rodzaj kosztu

Koszty
zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

(w zł)

(w zł)
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I.

Koszty realizacji działań

I.1.

Działanie 1

8 150,00

8 156,64

I.1.1.

Koszt 1 - wynagrodzenie

6 600,00

6 600,00

I.1.2.

Koszt 2- taśmy

450,00

450,00

I.2

Działanie 2

900,00

900,00

I.2.1

Koszt 1- prelekcje

900,00

900,00

I.3

Działanie 3

200,00

206,64

I.3

Koszt 1- ulotki

200,00

206,64

I.4

Działanie 4 - integracja

2 514,00

4 193,18

I.4.1

Święto Lata

258,50

316,46

I.4.2

Pani Jesień

391,50

391,50

I.4.3

Kino

264,00

436,00

I.4.4

Częstochowa

800,00

2 187,20

I.4.5

Wigilia

800,00

862,02

10 664,00

12 349,82

1 226,97

1 226,98

Suma kosztów realizacji zadania
II.

Koszty administracyjne

II.1.

Czynsz

II.2

Telefon

221,31

221,31

II.3

Koszty związanie z prowadzeniem biura

387,72

565,18

II.3.1

Art. Biurowe

200,00

201,97

II.3.2

Art. Gospodarcze

200,00

217,04

II.3.3

Art. Spożywcze

87,72

146,17

1 836,00

2 013,47

12 500,00

14 363,29

Suma kosztów administracyjnych
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.

Źródło finansowania

Koszty zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki
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Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:
1.1

Kwota dotacji

10 000,00 zł

10 000,00 zł

1.2

Odsetki bankowe od dotacji

0 zł

1.3

Inne przychody

0 zł

1

Inne środki finansowe ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)
2.1

Środki finansowe własne

2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego

2

4 363,29 zł

2 500,00 zł

4 363,29 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Środki finansowe z innych źródeł publicznych
2.3

2.4

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek)
sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki
finansowe):
Pozostałe

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)
3

2 500,00 zł

3.1

Koszty pokryte z wkładu osobowego

0 zł

0 zł

3.2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego

0 zł

0 zł

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

80 %

69,62 %

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

20 %

30,38 %

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej
kwoty dotacji

0%

0%

Miejsko-Powiatowe Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łowiczu
Zadanie w zakresie wspierania działań w zakresie edukacji diabetologicznej osób dotkniętych chorobą
cukrzycy
Nazwa zadania: „Wyedukowany i aktywny ruchowo diabetyk żyje dłużej”
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Realizacja zadania pn. „Wyedukowany i aktywny ruchowo diabetyk żyje dłużej”. Stowarzyszenie
diabetyków w swojej działalności priorytetową rangę nadaje powszechnej edukacji samych chorych na
cukrzycę i upowszechniania wiedzy o tej chorobie wśród społeczeństwa, oprócz edukacji celem
stowarzyszenia jest integracja diabetyków i samopomoc. W II półroczu ze względu na pandemię
zrezygnowano z obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Nie odbyły się też 3 imprezy wyjazdowe do
Uniejowa, Płocka i wyjazdowe warsztaty żywieniowe. Odbyło się natomiast spotkanie integracyjne „ Przy
Grillu” w lasku miejskim w Łowiczu, w którym wzięły udział 52 osoby. Dla członków koła przeprowadzono
także wykład lekarza geriatrii pt: „ Jak prawidłowo zażywać leki”, odbyły się także szkolenia edukacyjne w
Szkołach Podstawowych dla uczniów klas VIII pt. „ Jak groźną chorobą jest cukrzyca”, w wykładach wzięło
udział od 30 do 35 uczniów.

Wysokość otrzymanej dotacji:

10 000,00 zł

Wykorzystano:

3 876,01 zł

Stowarzyszenie dokonało zwrotu części dotacji w kwocie:

6 123,99 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
1.

Rozliczenie wydatków za rok 2021

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszty
zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

(w zł)

(w zł)

I.

Koszty realizacji działań

I.1.

Opłata prenumeraty Miesięcznika „Diabetyk”

576,00

576,00

I.1.1.

Szkolenie diabetologiczne dla starych i nowych członków koła

300,00

300,00

1 000,00

1 000,00

200,01

200,01

-

700,00

1 800,00

1 800,00

3 876,01

4 576,01

-

-

I.1.2.

Udział w Wojewódzkiej Pielgrzymce Diabetyków w Poświętnem, połączony ze
zwiedzaniem arboretum w Rogowie
Wynajem autokaru

I.1.4.

Spotkanie integracyjne w lasku miejskim

I.1.5.

Przejazd

I.1.6.

Konsumpcja

I.1.7.

Szkolenie Diabetologiczne dla starych i nowych członków Koła, dla Polskiego
Związku Niewidomych oraz Szkół Podstawowych

Suma kosztów realizacji zadania
II.

Koszty administracyjne

Suma kosztów administracyjnych
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Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

3 876,01

4 576,01

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.

Źródło finansowania

Koszty zgodnie z
umową

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:
10 000,00 zł

Faktycznie
poniesione
wydatki
I półroczne
1 876,00 zł
II półroczne
2 000,01 zł

1
1.1

Kwota dotacji

10 000,00 zł

3 876,01 zł

1.2

Odsetki bankowe od dotacji

0 zł

1.3

Inne przychody

0 zł

Inne środki finansowe ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)
2.1

Środki finansowe własne

2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego

2

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Środki finansowe z innych źródeł publicznych
2.3

2.4

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek)
sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki
finansowe):
Pozostałe

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)
3

1 020,00 zł

3.1

Koszty pokryte z wkładu osobowego

0 zł

0 zł

3.2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego

0 zł

0,00 zł

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

61,24 %

61,24 %

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

10,20 %

10,20 %

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej
kwoty dotacji

0%

0%
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Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne KARINO
Zadanie w zakresie edukacji oraz organizacji zajęć rekreacyjnych z końmi dla dzieci niepełnosprawnych
Nazwa zadania: „Zajęcia rekreacyjne na koniach 2021”

Realizacja zadnia pn. „Zajęcia rekreacyjne na koniach 2021” w którym udział wzięło 15 osób
niepełnosprawnych. W zadania przeprowadzono zajęcia edukacyjno – rekreacyjnych na koniach.
Osiągnięto główny rezultat tj. zintegrowanie, edukacja, nabycie oraz rozwinięcie umiejętności niezbędnych
do samodzielnego funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Łowicza. U wszystkich osób,
które skorzystały z zajęć można zauważyć poprawę rozwoju kompetencji społecznych i samodzielności,
zbudowanie zaufania do osób trzecich, poprawa stanu psychicznego. Wszystkie osoby aktywnie spędziły
czas na świeżym powietrzu.

Wysokość otrzymanej dotacji:

6 000,00 zł

Wykorzystano:

100 %

Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
1.

Rozliczenie wydatków za rok 2021

Lp.

Rodzaj kosztu

I.

Koszty realizacji działań

I.1.

Podpisanie umowy z instruktorem rekreacji ruchowej, osobą do obsługi
księgowej projektu oraz umowy z wolontariuszami – osobami pomagającymi
społecznie przy realizacji projektu (wkład osobowy)

I.1.1.

Działanie 2 - Akcja informacyjna

I.1.2.

Rozwieszenie plakatów informujących o projekcie oraz zamieszczenie
informacji o realizacji projektu w internecie (na stronie FB stowarzyszenia)
(wkład osobowy)

I.1.2.1

Działanie 3 - Rekrutacja osób celem zakwalifikowania na zajęcia

I.3.

Przeprowadzenie rekrutacji, decydować będzie kolejność zgłoszeń (wkład
osobowy)

I.3.1.

Działanie 4 - Dokonywanie niezbędnych zakupów

Koszty
zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

(w zł)

(w zł)

200,00

200,00

-

-

100,00

100,00

-

-

150,00

150,00

-

-
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I.4.

Zakup pomocy do prowadzenia zajęć

I.4.1.

Zakup wody/soków do picia i kubeczków jednorazowych

1.4.2.

Działanie 5 - Zajęcia edukacyjno- rekreacyjne na koniach

I.5.

Koszt przeprowadzenia zajęć na koniach (rachunek)

I.5.1.

Działanie 6 - Weryfikacja założonych celów

I.6.

Weryfikacja założonych celów, rozliczenie projektu (wkład osobowy)

Suma kosztów realizacji zadania

230,00

241,30

90,00

94,95

-

-

5 850,00

5 850,00

-

-

300,00

300,00

6 920,00

6 936,25

II.

Koszty administracyjne

II.1.

Koszt zatrudnienia księgowej

300,00

300,00

II.2.

Artykuły biurowe i środki czystości

120,00

121,42

II.3.

Projekt i wydruk plakatów

160,00

160,00

580,00

581,42

7 500,00

7 517,67

Suma kosztów administracyjnych
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.

Źródło finansowania

Koszty zgodnie z
umową

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:

Faktycznie
poniesione
wydatki
7 517,67 zł

1.1

Kwota dotacji

6 000,00 zł

6 000,00 zł

1.2

Odsetki bankowe od dotacji

0 zł

1.3

Inne przychody

0 zł

1

Inne środki finansowe ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)

2

2.1

Środki finansowe własne

2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego

750,00 zł

767,67 zł

750,00 zł

767,67 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Środki finansowe z innych źródeł publicznych
2.3

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek)
sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki
finansowe):
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2.4

Pozostałe

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)
3

0,00 zł

0,0 zł

750,00 zł

750,00 zł

3.1

Koszty pokryte z wkładu osobowego

750,00 zł

750,00 zł

3.2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego

0 zł

0 zł

80 %

79,81 %

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

12,5 %

12,78 %

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej
kwoty dotacji

12,5 %

12,5 %

Stowarzyszenie Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Zadanie w zakresie edukacji oraz wspierania utrzymania aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej
i rozwijanie zainteresowań oraz zapobieganie izolacji społecznej osób starszych
Nazwa zadania: „Senior młody duchem”

Realizacja zadnia pn. „ Senior młody duchem” w zakresie edukacji oraz wspieranie utrzymania
aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej, rozwijanie zainteresowań oraz zapobieganie izolacji
społecznej osób starszych. W ramach zadania zorganizowano m.in.: 5 wykładów, 2 wyjazdy do SGGW
w Warszawie, odbywały się zajęcia z języka angielskiego, wyjazd do teatru oraz kompleksu termalnego
w Uniejowie. Ponadto przeprowadzono zajęcia koła tanecznego oraz wyjazd na XIII Międzynarodową
Olimpiadę Sportową Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start” na
stadionie śląskim w Chorzowie.

Wysokość otrzymanej dotacji:

35 000,00 zł

Wykorzystano:

33 562,86 zł

Stowarzyszenie dokonało zwrotu części dotacji w kwocie:

1437,14 zł

Strona 65 z 86

Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
1.

Rozliczenie wydatków za rok 2021

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszty
zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

(w zł)

(w zł)

I.

Koszty realizacji działań

I.1.

Działanie 1 - DZIAŁANIA O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM

8 880,00

6 832,50

I.1.1.

Przeprowadzenie wykładów w następujących blokach tematycznych: historia,
sztuka, literatura, psychologia, zdrowie

2 000,00

2 000,00

I.1.2.

Zorganizowanie wyjazdów na zajęcia integracyjno-edukacyjne w SGGW
w Warszawie

2 200,00

2 200,00

I.1.3.

Organizacja lektoratu języka angielskiego w 3 grupach

4 680,00

2 632,00

I.2.

Działanie 2 – DZIAŁANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I DBANIA O ZDROWIE

7 100,00

7 100,00

I.2.1.

Zajęcia taneczne, wynagrodzenie instruktora, organizacja zajęć nauki tańca,
zakup strojów do ćwiczeń i występów

1 440,00

1 400,00

I.2.2.

Zorganizowanie wyjazdów do kompleksu termalnego w Uniejowie

5 660,00

5 700,00

I.3.

Działanie 3 – DZIAŁANIA O CHARAKTERZE KULTURALNO - TURYSTYCZNYM

16 650,00

19 022,00

I.3.1.

Jednodniowa wycieczka do Rogowa

4 800,00

4 798,00

I.3.2.

Zorganizowanie wyjazdów do teatru w celu uczestnictwa w kulturze

5 100,00

5 074,00

I.3.3.

Zorganizowanie zakończenia i rozpoczęcia roku akademickiego 2020/2021,
słuchaczy ŁUTW

3 500,00

5 900,00

I.3.4

Udział reprezentacji ŁUTW w Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej UTW
i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start”

3 250,00

3 250,00

32 630,00

32 952,00

4 956,00

4 953,06

Suma kosztów realizacji zadania
II.

Koszty administracyjne

II.1.

Wynagrodzenie księgowa

II.2.

Materiały biurowe

952,00

949,04

II.3.

Serwis oprogramowania

500,00

470, 70

II.4.

Najem lokali

2 273,00

2 273,58

II.5.

Zakup instrumentu

1 839,00

2 500,00

II.6.

Obsługa projektu

600,00

707,58
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Suma kosztów administracyjnych

11 120,00

11 852,96

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

43 750,00

44 808,46

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.

Źródło finansowania

Koszty zgodnie z
umową

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:
1.1

Kwota dotacji

1.2

Odsetki bankowe od dotacji

1.3

Inne przychody

Faktycznie
poniesione
wydatki
44 808,46 zł

33 562,86 zł

33 562,86 zł

1

Inne środki finansowe ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)
2.1

Środki finansowe własne

2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego

2

3 101,00 zł

8 144,60zł

11 245,60zł

8 144,60zł

11 245,60 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Środki finansowe z innych źródeł publicznych
2.3

2.4

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek)
sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki
finansowe):
Pozostałe

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)
3

0 zł

3.1

Koszty pokryte z wkładu osobowego

0 zł

0 zł

3.2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego

0 zł

0 zł

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

80,47 %

79,90 %

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

24,26%

33,51 %

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej
kwoty dotacji

0%

0%
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Działalność na rzecz dzieci i młodzieży; w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży

ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Łowicz

–

20 000,00 zł

Zadanie w zakresie wsparcia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
Zadanie pn. „Z widokiem na Łysicę”

Zadanie pn. „Z widokiem na Łysicę” polegało na organizacji letniego wypoczynku w regionie
Świętokrzyskim dla 77 uczestników w wieku 7-18 lat. Dzieci i młodzież nabyli umiejętności radzenia sobie
w codziennych sytuacjach bez rodziców. Pokonywali własne słabości i nieśmiałości, poprawili także
umiejętność kontaktowania się z rówieśnikami. Uczestnicy ingerowali się podczas ognisk oraz podczas
zajęć tematycznych, warsztatów oraz zajęć sportowych.

Sprawozdanie z wykonania wydatków - rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów (w zł):
1.

Rozliczenie wydatków za rok 2021

Lp.

Rodzaj kosztu

I.

Koszty realizacji działań

I.1.

Działanie 1

I.1.1.

Koszt 1. Praca zespołu kwatermistrzowskiego

I.1.2.

Koszt 2. Środki do dezynfekcji

I.2.

Działanie 2

I.2.1.

Koszt 1. Przewóz uczestników

I.2.2.

Koszt 2. Wyżywienie i zakwaterowanie

I.2.3.

Koszt 3. Przeprowadzenie zajęć programowych przez wychowawców
WOLONTARIAT

Koszty
zgodnie z
umową

Faktycznie
poniesione
wydatki

(w zł)

(w zł)

1 550,00

1 596,66

500,00

482,08

10 000,00

10 109,17

31 200,00 (60
uczestników x
13 osobodni)

41 100,00 (77
uczestników x
13 osobodni)

5 200,00

6 500,00
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I.2.4.

Koszt 4. Praca kierownika wypoczynku WOLONTARIAT

1 500,00

1 500,00

l.2.5.

Koszt 5. Praca zastępcy kierownika wypoczynku WOLONTARIAT

1 300,00

1 300,00

I.3.

Działanie 3

I.3.1

Koszt 1. Realizacja programu

45 000,00

45 205,44

96 250,00

107 793,35

Suma kosztów realizacji zadania
II.

Koszty administracyjne

II.1.

Koszt 1. Materiały biurowe

1 500,00

1 774,96

II.2.

Koszt 2. Obsługa księgowa WOLONTARIAT

1 200,00

1 200,00

2 700,00

2 974,96

98 950,00

110 768,31

Suma kosztów administracyjnych
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.

Źródło finansowania

Koszty zgodnie z
umową

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:

Faktycznie
poniesione
wydatki
zł

1.1

Kwota dotacji

20 000 zł

20 000 zł

1.2

Odsetki bankowe od dotacji

0 zł

1.3

Inne przychody

0 zł

1

Inne środki finansowe ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)
2.1

Środki finansowe własne

2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego

2

101 800 zł

0 zł

0 zł

69 750 zł

87 650 zł

0 zł

0 zł

0 zł

14 150 zł

9 200 zł

10 500 zł

Środki finansowe z innych źródeł publicznych
2.3

2.4

3

69 750 zł

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek)
sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki
finansowe):
Pozostałe (bony turystyczne)

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)
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3.1

Koszty pokryte z wkładu osobowego

9 200 zł

10 500 zł

3.2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego

0 zł

0 zł

20,21 %

18,06 %

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

348,75 %

509 %

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej
kwoty dotacji

46 %

52,5 %
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3. Kontrole realizacji zadań publicznych
Kontrola merytoryczna realizacji zadań publicznych przeprowadzana była każdorazowo
na podstawie składanych sprawozdań częściowych i końcowych. Trwa etap weryfikacji sprawozdań
końcowych. Podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli stanowią przepisy art. 33 ust. 2 oraz ust. 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)
a także § 35 pkt. 7c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łowiczu stanowiącego załącznik
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 411/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku z późniejszymi zmianami.
W związku z pandemią Covid-19 Polsce oraz ograniczeniami wynikającymi z rządowych
rozporządzeń, nie przeprowadzano bezpośrednich kontroli w miejscu realizacji zadań publicznych.
Pracownicy Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej
i Przedsiębiorczości wpierali merytorycznie wszystkie podmioty z którymi podpisano umowy na 2021
rok, pozostając w stałym kontakcie telefonicznym oraz mailowym z organizacjami. Udzielając pomocy
w zakresie: zmian harmonogramów zadań oraz ich dopasowania ich do obwiązujących obostrzeń
Ministerstwa Zdrowia.
CZĘŚĆ ORGANIZACJI DOKONAŁO ZWROTÓW: 10 podmiotów realizujących zadania publiczne
w ramach 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 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w roku 2021 w dziedzinach: wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz
działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, zwróciło na początku roku
2022 niewykorzystane środki z dotacji. Suma zwrotów - 21 543,03 zł.

L.p.

1.

2.

3.

Nazwa klubu
Uczniowski Miejski Klub
Sportowy „Księżak”
ul. Jana Pawła II 3
99-400 Łowicz
Miejsko Powiatowe Koło
Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków w Łowiczu,
al. Sienkiewicza 62
Łowicki Klub Karate
Kyokushin Fighter

4.

Uczniowski Klub
Sportowy „Pijarski Klub
Sportowy”

5.

Towarzystwo Dom
Ludowy

Opis/nazwa zadania

Kwota udzielonej
dotacji (w zł)

Kwota
wykorzystanej
dotacji (w zł)

Kwota
niewykorzystanej
dotacji (w zł)

„Tenis stołowy moim
sportem”

22 000,00

21 659,61

340,39

„Wyedukowany i
aktywny ruchowo
diabetyk żyje dłużej”

10 000,0

3 876,01

6 123,99

„ Karate – życie z pasją”

5 500,00

5421,63

78,37

14 000,00

13 980,08

19,92

13 000,00

12 716,20

283,80

„ Szkolenie dzieci i
młodzieży w zakresie
biegów
lekkoatletycznych i
szachów”
„ Pieśnią, tańcem,
słowem –
upowszechnianie kultury
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6.

7.

8.

Polskie Towarzystwo
Turystyczno
Krajoznawcze Oddział w
Łowiczu
Polskie Towarzystwo
Turystyczno
Krajoznawcze Oddział w
Łowiczu
Łowicki Uniwersytet
Trzeciego Wieku, al.
Sienkiewicza 62, 99-400
Łowicz

ludowej Księżaków”
„ Przewodnik czeka –
dyżury licencjonowanych
przewodników
turystycznych”

5 000,00

4 996,08

3,92

„Pieszo, na rowerze i
kajakiem z PTTK”

30 000,00

29 624,50

375,50

„Senior młody duchem”

35 000,00

33 562,86

1 437,14

10 000,00

0

10 000,00

6 288,00

3 408,00

2 880,00

9.

Łowickie Towarzystwo
Muzyczne im. Mikołaja
Zieleńskiego

„IV Ogólnopolski
Festiwal Muzyki
Chóralnej im. Mikołaja
Zieleńskiego Łowicz - 2324 października 2021 r.”

10.

Łowicki Uniwersytet
Trzeciego Wieku, al.
Sienkiewicza 62, 99-400
Łowicz

„Wybieram aktywność
fizyczną”
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4. Udostępnienie organizacjom materiałów związanych z konkursami ofert
realizacji zadań publicznych i innych dokumentów służących do realizacji
współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.
Materiały związane z konkursem ofert (treść ogłoszenia konkursowego i formularze) były
udostępniane w formie wydruków w siedzibie Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości (Al. Sienkiewicza 62) każdemu zainteresowanemu.
Dodatkowo, treść ogłoszenia konkursowego i formularze były umieszczane na bieżąco na stronie
internetowej www.lowicz.eu (Łowicz samorządowy) - zakładka „Stowarzyszenia i organizacje
pozarządowe” – „Otwarte konkursy ofert - dotacje” (http://www.lowicz.eu/Otwarte_konkursy_ofert___dotacje,2455):

a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasto Łowicz, zakładka „Organizacje pozarządowe”,
a także „Prawo lokalne” – „Zarządzenia Burmistrza”:
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5. Udostępnianie lokali komunalnych na spotkania i szkolenia.
Miasto Łowicz udostępnia lokale na spotkania i szkolenia, zarówno w siedzibie Urzędu
Miejskiego (Pl. Stary Rynek 1), jak i w szkołach podstawowych, w Łowickim Ośrodku Kultury, czy
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łowiczu.
Od sierpnia 2020 roku duża liczba organizacji pozarządowych pozyskała swoje siedziby
w budynku Urzędu Miejskiego w Łowiczu (dawne Gimnazjum nr 1), mieszczącym się przy Al.
Sienkiewicza 62. Jest to siedziba Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności
Obywatelskiej i Przedsiębiorczości. Umowy na najem lokali zostały podpisane na preferencyjnych
warunkach (2 zł/m2 czynszu) na okres 3 lat z następującymi organizacjami:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Stowarzyszenie Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Miejsko – Powiatowe Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łowiczu,
Polski Związek Wędkarski Koło w Łowiczu,
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Stowarzyszenie Łowicki Klub Amazonek,
PTTK Oddział w Łowiczu,
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Łowicz,
Łowickie Stowarzyszenie „Dać Szanse”,
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Łowicz,
Klub Seniora „Radość” (jednostka organizacyjna MOPS w Łowiczu),
Łowicki Ośrodek Kultury – Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Ludowy „Koderki”.

Swoje siedziby pod tym adresem mają również:
1)
2)
3)
4)

Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane „Renia”,
Stowarzyszenie Starzyńskiego Biega,
Zarząd Osiedla Starzyńskiego,
Zarząd Osiedla Nowe Miasto,

A także:
1) Biblioteka Miejska im. A.K. Cebrowskiego w Łowiczu,
2) Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej
i Przedsiębiorczości.
W budynku w tym samym budynku znajduje się wykorzystywana od rana do wieczora duża sala
gimnastyczna i mniejsze sale ogólne, które są do dyspozycji wszystkich zgłaszających się organizacji
pozarządowych. W godzinach przed południowych obywają się w nich zajęcia wychowania fizycznego
dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowiczu, a także Przedszkola nr 5 w Łowiczu.
Natomiast południami i wieczorami odbywają się tu zajęcia sportowe Karate Kyokushin, próby
Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Ludowego „Koderki” i Łowickiej Orkiestry Kameralnej, zawody
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szachowe stowarzyszenia „Wieża”, zbiórki zuchowskie Hufca ZHP oraz tzw. „nocki”, zajęcia z informatyki
i robotyki, taniec DNA Dance Studio i balet dla najmłodszych, capoeira, zajęcia ruchowe dla seniorów
i „Amazonek”. Każdego dnia spotykają się seniorzy z Klubu Seniora „Radość” z podziałem na koła
zainteresowań. 5 dni w tygodniu odbywają się zajęcia Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
z ogromnie bogatą siatką przedmiotów dydaktycznych. Jest to bez wątpienia miejsce tętniące
aktywnością, w którym między korzystającymi z niego podmiotami wywiązała się synergia. Brak takiego
miejsca dla wielu osób jest już dziś niewyobrażalny.
W Ośrodku Sportu i Rekreacji zaś swoje siedziby mają – Klub Sportowy „Księżak”, Uczniowski
Miejski Klub Sportowy „Księżak”, Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan”, Międzyszkolny Klub
Sportowy „Zryw” Łowicz, Łowicki Klub Taekwon-Do Olimpijskie WTF, natomiast w Zespole Szkół przy
ul. Grunwaldzkiej 9 – Uczniowski Klub Sportowy „Korabka”. Warto podkreślić, że na spotkania i szkolenia
doskonale sprawdzają się sale konferencyjne Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego w Łowiczu przy
Al. Sienkiewicza 62, z których zainteresowane podmioty chętnie korzystają.

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej
i Przedsiębiorczości w roku 2021 r., zorganizował oraz współorganizował szkolenia dla Stowarzyszeń
m.in.:
- 13 lipca 2021 r. Klub Seniora „Radość” wziął udział w projekcie „Język wobec starości szacunek w praktyce” realizowanym przez Stowarzyszenie Forum 4 czerwca w ramach dotacji
z funduszy norweskich. Szkolenie dotyczy problemu tzw. "dziadurzenia". Zadanie zaplanowano do
września 2022 roku. Jest nim objętych 7 miast z województwa łódzkiego. Projekt realizowany
w kooperacji z Wydziałem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej
i Przedsiębiorczości (WWO).
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- 27 lipca 2021 r. przeprowadzono szkolenie online dla łowickich przedsiębiorców oraz NGO
w ramach programu „Firmy Jutra” od Google i PFR. Działanie na terenie Łowicza koordynowane było
przez Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej
i Przedsiębiorczości. Uczestnicy poznali zasady efektywnego pozycjonowania swoich stron
internetowych, a także korzystania z narzędzi Google Moja Firma. Dowiedzieli się, jakie błędy są
najczęściej popełniane w publikowaniu treści i jak ich unikać, by swoją działalność sprzedażową lub
informacyjną prowadzić efektywnie. Uczestnicy szkolenia zostali objęci bezpłatnym doradztwem
eksperckim.
- sierpień 2021 r. 20 seniorów z Klubu "Radość" wzięło udział w warsztatach z zakresu
cyberbezpieczeństwa przeprowadzonych przez Stowarzyszenie LEVEL UP sfinansowanych ze środków
Fundacji PZU w ramach projektu "Odważni i bezpieczni" oraz w warsztatach w zakresie podstaw edukacji
medialnej i przydatnych aplikacji w
ramach projektu "Eksperymentarium
klimatyczne" finansowanego z programu
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nasi seniorzy nauczyli się: jak
poruszać się w sieci w sposób bezpieczny i
na co uważać, jak odpowiednio
zabezpieczyć swoje konta, jakie są zagrożenia w sieci i jak zminimalizować ich
ryzyko, jak rozpoznawać informacje
rzetelne od tzw. fake newsów oraz jakie
aplikacje mogą być użyteczne na co dzień.

- wrzesień 2021 dzięki
współpracy ze stowarzyszeniem JA-TY-MY
zorganizowano bezpłatne
szkolenie z księgowości dla
łowickich NGO. Uczestnicy
zostali objęci długofalowym
wsparciem doradczym (fot.
obok).

Strona 76 z 86

- 19 października
2021 roku w Miejskiej
Bibliotece im. A.K.
Cebrowskiego odbyło się
bezpłatne, jednodniowe i
certyfikowane szkolenie z
zakresu Ochrony Danych
Osobowych „RODO dla
NGO”. Szkolenie
poprowadziła Pani
Agnieszka Pawłowska –
Kalinowska – oraz Pan
Adam Kalinowski Certyfikowani Eksperci
RODO (fot. poniżej).

- 12 listopada 2021 r. odbył się wykład „Ból u chorych na cukrzycę” odbył się w minioną środę
w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki im A.K. Cebrowskiego w Łowiczu Słuchacze zrzeszeni w Polskim
Stowarzyszeniu Diabetyków w Łowiczu wysłuchali ciekawego wystąpienia dr. Mariusza Gawrysiaka.
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- 26 listopada 2021 r. odbyło się szkolenie dla NGO w zakresie obsługi systemu WITKAC.
Witkac.pl to unikalne narzędzie, znacznie ułatwiające współpracę urzędów z organizacjami
pozarządowymi. Jest to kompleksowy system informatyczny usprawniający m.in. ogłaszanie konkursów
ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań.

- 11 grudnia 2021 r., w budynku Urzędu Miejskiego w
Łowiczu, al. Sienkiewicza 62, o godzinie 10:00 odbyło się
szkolenie z obsługi defibrylatora AED, oraz udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie na zaproszenie Wydziału
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności
Obywatelskiej i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w
Łowiczu przeprowadził Pan Eryk Wojda – Strażak.
AED, czyli Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny
(ang. Automated External Defibrillator) to specjalistyczne
urządzenie, informujące ratownika przy pomocy komend
głosowych i wizualnych czy konieczna jest defibrylacja. Jego
działanie opiera się na podstawie bieżącej analizy rytmu
serca poszkodowanego. Defibrylator AED jest wyposażony w
dwie samoprzylepne elektrody naklejane na klatkę piersiową
poszkodowanego.
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6. Pomoc w promowaniu działalności, zwłaszcza poprzez stronę internetową
Gminy.
Miejska strona internetowa w zakładce „Organizacje Pozarządowe” w danych kategoriach
zawiera zaktualizowany spis organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie
Łowicza, nazwiska przedstawicieli tych organizacji, dane kontaktowe, a także odnośniki do stron
internetowych, jeżeli dana organizacja ją posiada i prowadzi. Na bieżąco jest aktualizowana.
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 z imprez, jak również
informacje o ich osiągnięciach, sukcesach. Swoją stronę internetową udostępnia również Łowicki
Ośrodek Kultury, który informuje mieszkańców Łowicza o aktualnych imprezach i wydarzeniach
kulturalnych organizowanych przez łowickie organizacje pozarządowe.
Do dyspozycji organizacji pozarządowych jest również fanpage Miasta Łowicza na facebook
(https://www.facebook.com/miastolowicz) o znaczącym zasięgu w regionie łowickim:

Na fanpage działalność łowickich NGO promowana jest w sposób stały. Jako element dodatkowy
utworzono grupę Organizacje Pozarządowe skupiającą najaktywniejsze organizacje trzeciego sektora.

Łowickie stowarzyszenia mają możliwość korzystania z nośników reklamy w budynku Urzędu
Miejskiego przy Al. Sienkiewicza 62, tj. telewizora w korytarzu głównym, tablic magnetycznych, dużych
„potykaczy”, ekspozytora do ulotek i prospektów.

Strona 79 z 86

7. Kampania 1% dla Łowicza.
Miasto Łowicz przystąpiło do projektu "Wspieraj lokalnie" łączącego promocję kampanii
przekazywania 1% dla lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) z rozliczeniem PIT-ów na terenie
naszego miasta.
Co roku możemy przekazać 1 % naszego podatku dochodowego organizacji pożytku publicznego.
Zebrane pieniądze mogą wspomóc osoby chore, fundacje działające na rzecz niepełnosprawnych, ale też
organizacje poświęcające czas i uwagę konkretnym tematom. Warto to uczynić, gdyż w innym przypadku
zamiast do potrzebujących, środki trafią do budżetu państwa. Serdecznie zachęcamy do pomagania
organizacjom, które aktywnie działają na rzecz mieszkańców Łowicza.
Łowiczanie w celu rozliczenia PIT mogą korzystać z dedykowanej, nowoczesnej i wygodnej
platformy https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miejski-w-lowiczu/

Dla OPP, które chciałyby przystąpić do projektu przygotowany został formularz zgłoszeniowy:
https://www.iwop.pl/formularz-dla-lokalnych-opp
Projekt "Wspieraj lokalnie" jest skierowany do nowoczesnych samorządów, które chciałyby
efektywnie połączyć kampanię lokalnego rozliczania podatku dochodowego ze wspieraniem organizacji
pożytku publicznego. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, projekt "Wspieraj lokalnie" umożliwia:
•

bezpłatne korzystanie ze specjalnie przygotowanej wersji programu do rozliczeń
podatku,

•

zachowanie w regionie wpływów z PIT-ów podatników,

•

wspieranie i promowanie lokalnych organizacji pożytku publicznego,

•

zachowanie w regionie wpływów z 1%,
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• realizowanie polityki współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.
Przystąpienie jednostki samorządowej do projektu, znacząco zwiększa możliwość przekazania
przez podatników 1% dla lokalnych organizacji, co przynosi wymierne efekty w ich działalności.
Kampania 1% realizowana jest corocznie.
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9. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Łowiczu.
Zarządzeniem nr 90/2020 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie
powołania członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łowiczu powołano skład Rady
i zainicjowano jej funkcjonowanie. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną pierwsze spotkanie Rady,
na którym konieczne jest wybranie w trybie tajnym prezydium (przewodniczący, wiceprzewodniczący,
sekretarz) kilkukrotnie przekładano. Udział w radzie ma charakter społeczny.
Zadania Rady:
1. Opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy miasta Łowicza.
2. Opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań
publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy.
3. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.
4. Udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji
publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy.
5. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do
realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
6. Inicjowanie działań w zakresie rozwoju działalności pożytku publicznego i wolontariatu
w Gminie Miasto Łowicz.
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Łowiczu składa się z:
•
•
•

3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Łowiczu (wybieranych przez Radę Miejską w drodze
uchwały),
2 przedstawicieli Burmistrza Miasta Łowicza (wskazanych przez Burmistrza w drodze
zarządzenia) oraz
7 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ustawy, prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Łowicza wybieranych na
spotkaniu wyborczym.

Członkowie MRDPP kadencji 2020-2023:
1.
2.
3.
4.
5.

Piotr Zakrzewski (ZHP Hufiec Łowicz),
Krystyna Kucharska (Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku),
Zdzisław Kryściak (PTTK Oddział Łowicz),
Katarzyna Skierska-Pięta (Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk),
Katarzyna Stawicka (Stowarzyszenie „Karino”),
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mariusz Siewiera (Stowarzyszenie „Łowickie.pl”),
Bożena Górczynska (Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Łowicz),
Zofia Kroc (Rada Miejska w Łowiczu),
Robert Wójcik (Rada Miejska w Łowiczu),
Tadeusz Żaczek (Rada Miejska w Łowiczu),
Krystian Cipiński (Urząd Miejski w Łowiczu),
Michał Zalewski (Urząd Miejski w Łowiczu).

Lista rankingowa NGO (miejsca rezerwowe):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kamila Znyk (Stowarzyszenie „Łączy nas Łowicz”),
Iwona Grzegory-Gajda (MKS „Zryw” Łowicz),
Anna Bieguszewska (Łowickie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt),
Joanna Bolimowska (Stowarzyszenie Twórców Ludowych Koło w Łowiczu),
Beata Bejda (Stowarzyszenie „Cztery Łapy”),
Katarzyna Tadeusiak (Stowarzyszenie „No. 16”).

Dnia 13 kwietnia 2021 roku w obliczu panującej pandemii Covid-19 odbyło się za pośrednictwem
portalu „posiedzenia.pl” oraz ZOOM pierwsze spotkanie Miejskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego, na którym wybrano prezydium Rady w osobach:
•

Katarzyna Skierska-Pięta – Przewodnicząca,

•

Katarzyna Stawicka – Wiceprzewodnicząca,

•

Zdzisław Kryściak – Sekretarz.

W roku 2021 odbyły się
jeszcze 3 posiedzenia MRDPP w
Łowiczu: 28 czerwca, 13
września, 13 października.
Wszystkie w trybie stacjonarnym, w sali Biblioteki
Miejskiej im. A.K. Cebrowskiego
w Łowiczu. Każde z posiedzeń
było protokołowane, a protokoły opublikowane na stronie
www Miasta Łowicza.

Zdjęcie z posiedzenia, z
dnia 28 czerwca 2021 r.

Sprawy związane z MRDPP w Łowiczu dostępne są na www.lowicz.eu pod adresem:
- http://www.lowicz.eu/Miejska_Rada_Dzialalnosci_Pozytku_Publicznego_w_Lowiczu,3534
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10. Podsumowanie.
Współpraca Miasta Łowicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności
stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Realizowana była
w kilkunastu obszarach tematycznych, zarówno w formie zlecania realizacji zadań publicznych, jak
i w formach pozafinansowych.
Miarą dojrzałości społeczeństwa demokratycznego jest aktywność społeczeństwa, grup
i organizacji obywatelskich. Działalność organizacji pozarządowych znacząco wpływa na jakość życia
mieszkańców. Podejmując ważne społecznie zadania, przyczyniają się one do rozwoju demokracji
i kształtowania postaw obywatelskich. Poprzez realizowanie własnych inicjatyw, jak również wspieranie
i konsultowanie działań podejmowanych przez samorząd, w istotny sposób wzbogacają jego działalność
na rzecz mieszkańców. Organizacje są ważnym partnerem Miasta Łowicza w realizacji jego zadań
statutowych.
Wszystkie organizacje pozarządowe, którym zlecono w roku 2021 realizację zadań publicznych
wraz z dotacją na ten cel przedłożyły sprawozdania z realizacji z wykonywania zadania publicznego
według wzoru stanowiącego załącznik Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
W 2010 r. 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 maja 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.
Podjęte zostały również działania mające na celu podniesienie jakości składanych ofert,
ułatwienie procesu aplikowania o środki, a następnie ich rozliczania, ale przede wszystkim zwiększenie
przejrzystości procedur przyznawania dotacji. W roku 2021 podjęto rozmowy i podpisano umowę
z dostawcą internetowego systemu obsługi zadań publicznych WITKAC. W listopadzie 2021 roku odbyły
się szkolenia z obsługi systemu dla organizacji pozarządowych oraz pracowników Wydziału Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości. System to nieocenione
ułatwienie nie tylko na etapie składania ofert, ale także w trakcie ich realizacji i wykonywanych
aktualizacji, a przede wszystkim podczas rozliczenia i składania sprawozdań.
W 2021 r. Miasto Łowicz współpracowało z podmiotami na wielu płaszczyznach. Podjęte przez
realizatorów Programu działania, wspierane przez miasto, adresowane były do różnych grup
społecznych, służyły rozwiązaniu wielu problemów, m.in. związanych z zagospodarowaniem czasu
wolnego dzieciom i młodzieży, wykluczeniem społecznym, profilaktyką uzależnień. Nakierowane były
w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, poprawy jakości życia
mieszkańców oraz zapewnienia im przyjaznej i otwartej przestrzeni, sprzyjającej podejmowaniu działań
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odpowiadających na faktyczne potrzeby społeczności lokalnej. Dzięki wsparciu miasta, liczne grupy
beneficjentów mogły realizować swoje pasje, rozwijać zainteresowania, brać czynny udział w wielu,
ciekawych inicjatywach.
Niestety znaczna część zaplanowanych działań była niemożliwa do przeprowadzenia z uwagi na
panującą sytuację epidemiczną i nałożony reżim sanitarny, ale zaznaczyć należy, że łowickie organizacje
pozarządowe bardzo szybko zaadaptowały się do obowiązujących warunków i gros swoich działań
przerzuciły do internetu lub na otwartą, bardziej bezpieczną pod względem epidemicznym przestrzeń.
Adaptacja ta była możliwa również dzięki kooperacji z WWO i Wydziałem Kultury, Sportu i Turystyki.
Wartym podkreślenia jest fakt, że dzięki nowym przestrzeniom w i przy budynku Urzędu
Miejskiego w Al. Sienkiewicza 62 otwierają się kolejne możliwości. W roku 2021 zorganizowano
stacjonarny Punkt Spisowy w ramach Narodowego Spisu Ludności, utworzono „Jadłodzielnię”,
częściowy magazyn Banku Żywności, a także magazyn projektu „Szlachetna Paczka” i jego finał
w dniach 11-12 grudnia 2021 r.

Finał Szlachetnej Paczki, 11-12 grudnia 2021 r.
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SPRAWOZDANIE

z realizacji Rocznego 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 za 2021 rok.

Opracowanie:
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości
Urząd Miejski w Łowiczu
Al. Sienkiewicza 62, 99-400 Łowicz
tel. 46 830 91 68 / 88 / 97
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