Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w sferze kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycji w zakresie wspierania zespołów podtrzymujących tradycje regionu łowickiego; ochrony zdrowia oraz edukacji,
oświaty i wychowania w 2010 roku ( na podstawie Zarządzenia Nr 19/2010 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 15 stycznia 2010 roku oraz
Zarządzenia Nr 84/2010 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 5 marca 2010 roku)
Sfera: kultura fizyczna i sport
L.p.

Nazwa organizacji
pozarządowej

Dyscyplina

1.

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

piłka nożna

2.

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

judo

3.

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

piłka siatkowa

4.

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

lekka atletyka
– dzielnica
Korabka

5.

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

karate

Zadanie
Prowadzenie zajęć treningowych dla przynajmniej 1 drużyny,
min. liczebność uczestników w jednej drużynie -16 osób, zajęcia
będą odbywały się minimalnie 2 razy w tygodniu po 90 min. w
okresie zimowym i 3 razy w okresie letnim po 90 min,
organizowanie obozów szkoleniowych, udział w rozgrywkach na
szczeblu wojewódzkim i okręgu, prowadzenie niezbędnej
dokumentacji m.in.: dziennik zajęć.
Prowadzenie zajęć w dwóch grupach: początkujących, min.
liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia 4 razy w
tygodniu po 1,5 godziny; udział w wielu turniejach, udział w
rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim i okręgu, prowadzenie
niezbędnej dokumentacji m.in.: dziennik zajęć.
Prowadzenie zajęć treningowych dla min. 1 drużyny, minimalna
liczebność uczestników w jednej drużynie -6 osób, zajęcia będą
się odbywały minimum 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny,
prowadzenie niezbędnej dokumentacji m.in.: dziennik zajęć.
Prowadzenie zajęć dla min. 3 drużyn, zajęcia będą odbywały się 2
razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w
okresie letnim po 1,5 godziny, min. liczebność uczestników w
jednej drużynie 15 osób, udział w rozgrywkach na szczeblu
wojewódzkim i okręgu, prowadzenie niezbędnej dokumentacji
m.in.: dziennik zajęć.
Prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej
i zaawansowanej, min. liczebność grupy początkującej 10 osób –
zajęcia 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, min. liczebność grupy
zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1.5
godziny, udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim i
okręgu, prowadzenie niezbędnej dokumentacji m.in.: dziennik
zajęć.

Kwota
dotacji

Wnioskowana
kwota oferenta

26.000

26.000

12.000

12.000

9.500

9.500

17.500

17.500

4.500

6.500

6.

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

aikido

7.

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

lekka atletyka
– dzielnica
Bratkowice

Prowadzenie zajęć treningowych dla dwóch grup początkujących,
min. liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia 2 razy w
tygodniu po 1 godzinie, zapewnienie dzieciom prawidłowego
rozwoju fizycznego w tym poprawienie sprawności psychoruchowej dzieci i młodzieży, prowadzenie niezbędnej
dokumentacji m.in.: dziennik zajęć
Prowadzenie zajęć dla min. 3 drużyn, zajęcia będą odbywały się 2
razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w
okresie letnim po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników
w jednej drużynie 15 osób, udział w rozgrywkach na szczeblu
wojewódzkim i okręgu

5.000

5.000

17.500

17.500

Sfera: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji w zakresie wspierania zespołów podtrzymujących tradycje regionu łowickiego
Nazwa organizacji
Kwota
Wnioskowana
L.p.
Zadanie
Realizacja zadania
pozarządowej
dotacji
kwota oferenta

1.

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

Wspieranie
zespołów
podtrzymujących
tradycje regionu
łowickiego

2.

Stowarzyszenie Twórców
Ludowych
ul. Grodzka 14
20-112 Lublin

Organizowanie
stałych warsztatów
tematycznych

Organizowanie cyklu koncertów orkiestry dętej kultywujących
tradycję i kształtujących tożsamość narodową, organizacja
koncertów, plenerów, warsztatów i innych, nieodpłatna
obsługa świąt państwowych i imprez miejskich, rozwijanie
zainteresowań kulturalnych (instrumentalnych) mieszkańców
miasta, zakup instrumentów, szkolenie gry na
instrumentach, koszty związane z wyjazdami na koncerty.
Zapewnienie realizacji otwartych warsztatów promujących
kulturę ludową regionu, termin realizacji zadania od
06.06.2010 roku do 31.08.2010 roku, zapewnienie prezentacji
sztuki ludowej przy udziale publiczności, dokumentacja liczby
uczestników warsztatów z wyszczególnieniem osób będących
mieszkańcami Gminy Miasta Łowicza, nauka ginących
zawodów łowickiej kultury ludowej, prowadzenie niezbędnej
dokumentacji.

50.000

50.000

7.000

7.000

Kwota
dotacji

Wnioskowana
kwota oferenta

15.000

15.000

15.000

15.000

Sfera: ochrona zdrowia
L.p.
1.
2.

Nazwa organizacji
pozarządowej
Parafia Rzymsko – Katolicka
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
ul. Brzozowa 15; 99-400 Łowicz
Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu „Nadzieja”

Zadanie
ochrona zdrowia
ochrona zdrowia

Realizacja zadania
Wsparcie działalności świetlicy środowiskowej prowadzącej
działalność profilaktyczno- opiekuńczą w stosunku do dzieci i
młodzieży – dzielnica Korabka
Wsparcie działalności świetlicy środowiskowej prowadzącej
działalność profilaktyczno- opiekuńczą w stosunku do dzieci i

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ul. Podrzeczna 4
99-400 Łowicz
Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich
Diecezji Łowickiej
Koło przy Parafii św. Ducha
ul. Długa 3
99-400 Łowicz
Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu „Nadzieja”
ul. Podrzeczna 4
99-400 Łowicz
Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu „Nadzieja”
ul. Podrzeczna 4
99-400 Łowicz
Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu „Nadzieja”
ul. Podrzeczna 4
99-400 Łowicz
Rzymsko -Katolicka
Parafia Katedralna
pw. Wniebowzięcia NMP
ul. Stary Rynek 24/30D
99-400 Łowicz
Łowickie Stowarzyszenie
Abstynenckie „Pasiaczek”
ul. Św. Floriana 7
99-400 Łowicz
Łowickie Stowarzyszenie
Abstynenckie „Pasiaczek”
ul. Św. Floriana 7
99-400 Łowicz
Łowickie Stowarzyszenie
Abstynenckie „Pasiaczek”
ul. Św. Floriana 7
99-400 Łowicz

młodzieży – dzielnica Śródmieście

ochrona zdrowia

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

15.000

15.000

ochrona zdrowia

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

5.000

5.000

ochrona zdrowia

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

13.000

13.000

5.000

5.000

ochrona zdrowia

Wsparcie działalności świetlicy środowiskowej prowadzącej
działalność profilaktyczno- opiekuńczą w stosunku do dzieci i
młodzieży – dzielnica Śródmieście

15.000

15.000

ochrona zdrowia

Wsparcie finansowe zorganizowania Forum Abstynenckiego

2.800

2.800

ochrona zdrowia

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

3.300

3.300

ochrona zdrowia

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

1.800

1.800

ochrona zdrowia

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

11.

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

ochrona zdrowia

Wsparcie finansowe działań promujących zdrowy, trzeźwy
styl życia

2.300

2.300

Kwota
dotacji

Wnioskowana
kwota oferenta

20.000

20.000

Sfera: edukacja, oświata i wychowanie
L.p.

Nazwa organizacji
pozarządowej

Zadanie

1

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

edukacja, oświata i
wychowanie

Łowicz, dnia 5 marca 2010 roku.

Realizacja zadania
Wspieranie utrzymania aktywności intelektualnej, fizycznej,
psychicznej, rozwijanie zainteresowań oraz zapobieganie
izolacji społecznej osób starszych

