Załącznik
do Zarządzenia Nr 22/2012
Burmistrza Miasta Łowicza
z dnia 25 stycznia 2012 r.

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

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

Sfera/
Dyscyplina
/Zadanie
zadanie:
upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu
(organizowanie
zajęć sportowych
szkoleniowotreningowych dla
dzieci i
młodzieży)
dyscyplina: piłka
nożna

Zadanie
Prowadzenie zajęć
treningowych dla
przynajmniej 8 drużyn,
minimalna liczebność
uczestników w jednej
drużynie -16 osób, zajęcia
będą odbywały się
minimalnie 2 razy w
tygodniu po 90 min. w
okresie zimowym i 3 razy
w okresie letnim po 90
min., organizowanie
obozów szkoleniowych,
udział we
współzawodnictwie
sportowym w formie
rozgrywek, prowadzenie
niezbędnej dokumentacji
m.in.: dziennik zajęć.

Wnioskowana kwota
oferenta
140.000

Kwota
przyznanej
dotacji
140.000

Uzasadnienie
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14 ust.
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.). Spełnione zostały
wymogi formalne określone w Ogłoszeniu
Otwartego Konkursu Ofert na realizację
zadań publicznych stanowiącym załącznik
do Zarządzenia nr 495/2011 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 29 grudnia 2011
roku. Przy ocenianiu Komisja Konkursowa
uwzględniła postanowienia art. 15 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Zadanie jest celowe i zgodne
z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się
w pkt. 1 ust. 1 ogłoszonego konkursu ofert
w ramach propagowania i rozwijania kultury
fizycznej i sportu,
-klub posiada kilkuletnie doświadczenie w
prowadzeniu działalności,
oraz możliwości realizacji zadania,
- dobra współpraca z miastem w latach
ubiegłych,
- proponowane zadanie w całości mieści się
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2.

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

zadanie:
upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu
(organizowanie
zajęć sportowych
szkoleniowotreningowych dla
dzieci i
młodzieży)
dyscyplina: judo

Prowadzenie zajęć w
dwóch grupach:
początkującej i
zaawansowanej,
minimalna liczebność
grupy początkującej i
zawansowanej po 10 osób
– zajęcia 4 razy w
tygodniu po 1,5 godziny;
udział we
współzawodnictwie
sportowym w formie
rozgrywek, prowadzenie
niezbędnej dokumentacji
m.in.: dziennik zajęć.

20.000

20.000

w zakresie działalności klubu,
- klub wykazał dodatkowe źródło
współfinansowania;
- kalkulacja
przewidywanych kosztów realizacji zadania
jest celowa, wnioskowana kwota stanowi
73,69% kosztów projektu, pozostałe 4,42%
to środki własne, środki z innych źródeł to
18,42% oraz wolontariat to 3,47%.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14 ust.
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.). Spełnione zostały
wymogi formalne określone w Ogłoszeniu
Otwartego Konkursu Ofert na realizację
zadań publicznych stanowiącym załącznik
do Zarządzenia nr 495/2011 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 29 grudnia 2011
roku. Przy ocenianiu Komisja Konkursowa
uwzględniła postanowienia art. 15 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Zadanie jest celowe
i zgodne z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się w pkt. 1 ust. 2
ogłoszonego konkursu ofert w ramach
propagowania i rozwijania kultury fizycznej
i sportu,
- proponowane zadanie w całości mieści się
w zakresie działalności klubu,
-klub posiada kilkuletnie doświadczenie w
prowadzeniu działalności oraz możliwości
realizacji zadania,
- dobra współpraca z miastem w latach
ubiegłych,
- klub prowadzi kampanię pozyskiwania
sponsorów w ofercie wykazał sponsorów
indywidualnych,
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3.

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

zadanie:
upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu
(organizowanie
zajęć sportowych
szkoleniowotreningowych dla
dzieci i
młodzieży)
dyscyplina:
koszykówka

Prowadzenie zajęć
treningowych dla dzieci i
młodzieży (chłopców i
dziewcząt) różnych grup
wiekowych dla minimum
6 drużyn, zajęcia będą się
odbywały minimum 3 razy
w tygodniu po 1,5
godziny, minimalna
liczebność uczestników w
jednej drużynie - 10 osób,
udział we
współzawodnictwie
sportowym w formie
rozgrywek, organizowanie
i prowadzenie obozów
szkoleniowych,
prowadzenie niezbędnej
dokumentacji m.in.:
dziennik zajęć.

90.000

90.000

- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa,
- wnioskowana kwota stanowi 29,85%
kosztów projektu, pozostałe 70,15% to
środki pochodzące z innych źródeł.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14 ust.
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.). Spełnione zostały
wymogi formalne określone w Ogłoszeniu
Otwartego Konkursu Ofert na realizację
zadań publicznych stanowiącym załącznik
do Zarządzenia nr 495/2011 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 29 grudnia 2011
roku. Przy ocenianiu Komisja Konkursowa
uwzględniła postanowienia art. 15 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Zadanie jest celowe i zgodne
z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się w pkt. 1 ust. 3
ogłoszonego konkursu ofert w ramach
propagowania i rozwijania kultury fizycznej
i sportu,
- proponowane zadanie w całości mieści się
w zakresie działalności klubu,
- klub posiada kilkuletnie doświadczenie w
prowadzeniu działalności, oraz możliwości
realizacji zadania,
- dobra współpraca z miastem w latach
ubiegłych,
- klub wykazał dodatkowe źródło
współfinansowania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa, wnioskowana
kwota stanowi 79,64% kosztów projektu,
pozostałe 15,05% to środki własne oraz
wolontariat 5,31%.
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4.

5.

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

zadanie:
upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu
(organizowanie
zajęć sportowych
szkoleniowotreningowych dla
dzieci i
młodzieży)
dyscyplina:
koszykówka
(szkółka
dziecięca)

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

zadanie:
upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu

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

20.000

20.000

12.000

12.000

Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14 ust.
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.). Spełnione zostały
wymogi formalne określone w Ogłoszeniu
Otwartego Konkursu Ofert na realizację
zadań publicznych stanowiącym załącznik
do Zarządzenia nr 495/2011 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 29 grudnia 2011
roku. Przy ocenianiu Komisja Konkursowa
uwzględniła postanowienia art. 15 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Zadanie jest celowe i zgodne
z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się w pkt. 1 ust. 4
ogłoszonego konkursu ofert w ramach
propagowania i rozwijania kultury fizycznej
i sportu,
- proponowane zadanie w całości mieści się
w zakresie działalności klubu,
- klub posiada kilkuletnie doświadczenie w
prowadzeniu działalności, oraz możliwości
realizacji zadania,
- dobra współpraca z miastem w latach
ubiegłych,
- klub wykazał dodatkowe źródło
współfinansowania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa, wnioskowana
kwota stanowi 79,68% kosztów projektu,
pozostałe 20,32% to środki własne.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14 ust.
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
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uczestników w jednej
drużynie -6 osób, zajęcia
będą się odbywały
minimum 3 razy w
tygodniu po 1.5 godziny,
udział we
współzawodnictwie
sportowym w formie
rozgrywek, prowadzenie
niezbędnej dokumentacji
m.in.: dziennik zajęć.
(organizowanie
zajęć sportowych
szkoleniowotreningowych dla
dzieci i
młodzieży)
dyscyplina: piłka
siatkowa

6.

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

zadanie:
upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu
(organizowanie
zajęć sportowych
szkoleniowotreningowych dla

Prowadzenie zajęć
treningowo-szkoleniowych
minimum 3 razy w
tygodniu po 1.5 godziny,
minimalna liczebność
uczestników w jednej
grupie – 20 osób,
współorganizowanie

20.000

20.000

poz. 1536 z późn. zm.). Spełnione zostały
wymogi formalne określone w Ogłoszeniu
Otwartego Konkursu Ofert na realizację
zadań publicznych stanowiącym załącznik
do Zarządzenia nr 495/2011 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 29 grudnia 2011
roku. Przy ocenianiu Komisja Konkursowa
uwzględniła postanowienia art. 15 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Zadanie jest celowe i zgodne
z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się w pkt. 1 ust. 5
ogłoszonego konkursu ofert w ramach
propagowania i rozwijania kultury fizycznej
i sportu,
- proponowane zadanie w całości mieści się
w zakresie działalności klubu,
-klub posiada kilkuletnie doświadczenie w
prowadzeniu działalności oraz możliwości
realizacji zadania,
- dobra współpraca z miastem w latach
ubiegłych,
- klub wykazał dodatkowe źródło
współfinansowania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa,
- wnioskowana kwota stanowi 79,47%
kosztów projektu, pozostałe 20,54% to
środki własne – 10,60% oraz wolontariat –
9,94%.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14 ust.
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.). Spełnione zostały
wymogi formalne określone w Ogłoszeniu
Otwartego Konkursu Ofert na realizację
zadań publicznych stanowiącym załącznik
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turniejów w tenisie
stołowym, udział we
współzawodnictwie
sportowym w formie
rozgrywek, prowadzenie
niezbędnej dokumentacji
m.in.: dziennik zajęć.

dzieci i
młodzieży)
dyscyplina: tenis
stołowy

7.

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

zadanie:
upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu
(organizowanie
zajęć sportowych
szkoleniowotreningowych dla
dzieci i
młodzieży)
dyscyplina: lekka
atletyka

Organizacja i prowadzenie
zajęć sportowych
szkoleniowo-treningowych
dla dzieci i młodzieży,
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 10 osób, udział
we współzawodnictwie
sportowym, prowadzenie
niezbędnej dokumentacji

20.000

20.000

do Zarządzenia nr 495/2011 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 29 grudnia 2011
roku. Przy ocenianiu Komisja Konkursowa
uwzględniła postanowienia art. 15 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Zadanie jest celowe i zgodne
z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się
w pkt. 1 ust.6 ogłoszonego konkursu ofert w
ramach propagowania i rozwijania kultury
fizycznej i sportu,
- proponowane zadanie w całości mieści się
w zakresie działalności klubu,
-klub posiada kilkuletnie doświadczenie w
prowadzeniu działalności oraz możliwości
realizacji zadania,
- dobra współpraca z miastem w latach
ubiegłych,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa
- wnioskowana kwota stanowi 80% kosztów
projektu, pozostałe 20% to środki własne –
12% oraz wolontariat –8%.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14 ust.
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.). Spełnione zostały
wymogi formalne określone w Ogłoszeniu
Otwartego Konkursu Ofert na realizację
zadań publicznych stanowiącym załącznik
do Zarządzenia nr 495/2011 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 29 grudnia 2011
roku. Przy ocenianiu Komisja Konkursowa
uwzględniła postanowienia art. 15 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Zadanie jest celowe i zgodne
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m.in.: dziennik zajęć.

8.

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

zadanie:
upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu
(organizowanie
zajęć sportowych
szkoleniowotreningowych dla
dzieci i
młodzieży)
dyscyplina: lekka
atletyka

Organizacja i prowadzenie
zajęć sportowych
szkoleniowo-treningowych
dla dzieci i młodzieży,
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 10 osób, udział
we współzawodnictwie
sportowym, prowadzenie
niezbędnej dokumentacji
m.in.: dziennik zajęć.

20.000

20.000

z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się
w pkt. 1 ust. 7 ogłoszonego konkursu ofert
w ramach propagowania i rozwijania kultury
fizycznej i sportu,
- proponowane zadanie w całości mieści się
w zakresie działalności klubu,
-klub posiada kilkuletnie doświadczenie w
prowadzeniu działalności oraz możliwości
realizacji zadania,
- dobra współpraca z miastem w latach
ubiegłych,
- klub wykazał dodatkowe źródło
współfinansowania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa, wnioskowana
kwota stanowi 69,93% kosztów projektu,
pozostałe 30,07% to środki własne –
20,28% oraz wolontariat –9,79%.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14 ust.
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.). Spełnione zostały
wymogi formalne określone w Ogłoszeniu
Otwartego Konkursu Ofert na realizację
zadań publicznych stanowiącym załącznik
do Zarządzenia nr 495/2011 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 29 grudnia 2011
roku. Przy ocenianiu Komisja Konkursowa
uwzględniła postanowienia art. 15 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Zadanie jest celowe i zgodne
z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się
w pkt. 1 ust. 7 ogłoszonego konkursu ofert
w ramach propagowania i rozwijania kultury
fizycznej i sportu,
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9.

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

zadanie:
upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu
(organizowanie
zajęć sportowych
szkoleniowotreningowych dla
dzieci i
młodzieży)
dyscyplina:
karate

Organizacja i prowadzenie
zajęć treningowych w
dwóch grupach:
początkującej i
zaawansowanej,
minimalna liczebność
grupy początkującej 10
osób – zajęcia 3 razy w
tygodniu po 1.5 godziny,
minimalna liczebność
grupy zaawansowanej 10
osób – zajęcia 3 razy w
tygodniu po 1.5 godziny,
udział we
współzawodnictwie
sportowym w formie
rozgrywek, prowadzenie
niezbędnej dokumentacji
m.in.: dziennik zajęć.

12.000

5.500

- proponowane zadanie w całości mieści się
w zakresie działalności klubu,
-klub posiada kilkuletnie doświadczenie w
prowadzeniu działalności,
oraz możliwości realizacji zadania,
- dobra współpraca z miastem w latach
ubiegłych,
- klub wykazał dodatkowe źródło
współfinansowania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa, wnioskowana
kwota stanowi 60,06% kosztów projektu,
pozostałe 39,94% to środki własne.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14 ust.
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.). Spełnione zostały
wymogi formalne określone w Ogłoszeniu
Otwartego Konkursu Ofert na realizację
zadań publicznych stanowiącym załącznik
do Zarządzenia nr 495/2011 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 29 grudnia 2011
roku. Przy ocenianiu Komisja Konkursowa
uwzględniła postanowienia art. 15 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Zadanie jest celowe i zgodne
z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się w pkt. 1 ust. 8
ogłoszonego konkursu ofert w ramach
propagowania i rozwijania kultury fizycznej
i sportu,
- proponowane zadanie w całości mieści się
w zakresie działalności klubu,
- klub posiada doświadczenie w
prowadzeniu działalności, oraz możliwości
realizacji zadania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
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10.

11.

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

Łowicki Klub Taekwon-Do
ul. Jana Pawła II 3
99-400 Łowicz

zadanie:
upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu
(organizowanie
zajęć sportowych
szkoleniowotreningowych dla
dzieci i
młodzieży)
dyscyplina:
karate

zadanie:
upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu
(organizowanie
zajęć sportowych
szkoleniowotreningowych dla
dzieci i

Organizacja i prowadzenie
zajęć treningowych w
dwóch grupach:
początkującej i
zaawansowanej,
minimalna liczebność
grupy początkującej 10
osób – zajęcia 3 razy w
tygodniu po 1.5 godziny,
minimalna liczebność
grupy zaawansowanej 10
osób – zajęcia 3 razy w
tygodniu po 1.5 godziny,
udział we
współzawodnictwie
sportowym w formie
rozgrywek, prowadzenie
niezbędnej dokumentacji
m.in.: dziennik zajęć.

Organizacja i prowadzenie
zajęć szkoleniowotreningowych w dwóch
grupach: początkującej i
zaawansowanej,
minimalna liczebność
grupy początkującej 10
osób – zajęcia 3 razy w
tygodniu po 1.5 godziny,

5.380

5.380

6.500

6.500

realizacji zadania jest celowa, wnioskowana
kwota stanowi 25,59% kosztów projektu,
pozostałe 74,42% to środki własne.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14 ust.
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.). Spełnione zostały
wymogi formalne określone w Ogłoszeniu
Otwartego Konkursu Ofert na realizację
zadań publicznych stanowiącym załącznik
do Zarządzenia nr 495/2011 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 29 grudnia 2011
roku. Przy ocenianiu Komisja Konkursowa
uwzględniła postanowienia art. 15 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Zadanie jest celowe i zgodne
z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się w pkt. 1 ust. 8
ogłoszonego konkursu ofert w ramach
propagowania i rozwijania kultury fizycznej
i sportu,
- proponowane zadanie w całości mieści się
w zakresie działalności klubu,
- klub posiada możliwości realizacji zadania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa, wnioskowana
kwota stanowi 73,40% kosztów projektu,
pozostałe 26,61% to środki własne.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14 ust.
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.). Spełnione zostały
wymogi formalne określone w Ogłoszeniu
Otwartego Konkursu Ofert na realizację
zadań publicznych stanowiącym załącznik
do Zarządzenia nr 495/2011 Burmistrza
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młodzieży)
dyscyplina:
taekwon-do

12.

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

zadanie:
upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu
(organizowanie
zajęć sportowych
szkoleniowotreningowych dla
dzieci i
młodzieży)
dyscyplina:
aikido

minimalna liczebność
grupy zaawansowanej 10
osób – zajęcia 3 razy w
tygodniu po 1.5 godziny,
udział we
współzawodnictwie
sportowym w formie
rozgrywek, prowadzenie
niezbędnej dokumentacji
m.in.: dziennik zajęć.

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

5.000

5.000

Miasta Łowicza z dnia 29 grudnia 2011
roku. Przy ocenianiu Komisja Konkursowa
uwzględniła postanowienia art. 15 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Zadanie jest celowe i zgodne
z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się w pkt. 1 ust. 9
ogłoszonego konkursu ofert w ramach
propagowania i rozwijania kultury fizycznej
i sportu,
- proponowane zadanie w całości mieści się
w zakresie działalności klubu,
- klub posiada doświadczenie w
prowadzeniu działalności, oraz możliwości
realizacji zadania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa, wnioskowana
kwota stanowi 79,27% kosztów projektu,
pozostałe 12,20% to środki własne oraz
wolontariat 8,54%.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14 ust.
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.). Spełnione zostały
wymogi formalne określone w Ogłoszeniu
Otwartego Konkursu Ofert na realizację
zadań publicznych stanowiącym załącznik
do Zarządzenia nr 495/2011 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 29 grudnia 2011
roku. Przy ocenianiu Komisja Konkursowa
uwzględniła postanowienia art. 15 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Zadanie jest celowe i zgodne
z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się w pkt. 1 ust. 9
ogłoszonego konkursu ofert w ramach
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13.

Stowarzyszenie Twórców
Ludowych
ul. Grodzka 14
20-112 Lublin

zadanie: kultura,
sztuka, ochrona
dziedzictwa
narodowego
zadanie:
organizowanie
stałych
warsztatów
tematycznych
(muzyka, taniec,
rękodzielnictwo)

Zapewnienie realizacji
otwartych warsztatów
promujących kulturę
ludową regionu, termin
realizacji zadania od
01.06.2012 roku do
31.08.2012 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 z realizacji
zadania.

9.000

9.000

propagowania i rozwijania kultury fizycznej
i sportu,
- proponowane zadanie w całości mieści się
w zakresie działalności klubu,
- klub posiada doświadczenie w
prowadzeniu działalności, oraz możliwości
realizacji zadania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa, wnioskowana
kwota stanowi 52,08% kosztów projektu,
pozostałe 47,92% to środki własne.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14 ust.
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.). Spełnione zostały
wymogi formalne określone w Ogłoszeniu
Otwartego Konkursu Ofert na realizację
zadań publicznych stanowiącym załącznik
do Zarządzenia nr 495/2011 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 29 grudnia 2011
roku. Przy ocenianiu Komisja Konkursowa
uwzględniła postanowienia art. 15 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Zadanie jest celowe i zgodne
z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się
w pkt. 2 zadanie II ogłoszonego konkursu
ofert w ramach propagowania, rozwijania i
wspierania zespołów podtrzymujących
tradycje regionu łowickiego,
- proponowane zadanie w całości mieści się
w zakresie działalności organizacji,
- organizacja posiada kilkuletnie
doświadczenie w prowadzeniu działalności
oraz możliwości realizacji zadania,
- dobra współpraca z miastem w latach
ubiegłych,
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14.

Fundacja Form i Kształtów
Kałdus 16
86-200 Chełmno

zadanie: kultura,
sztuka, ochrona
dziedzictwa
narodowego
zadanie:
organizowanie
wystaw,
koncertów,
festiwali oraz
innych
przedsięwzięć
organizowanych w
mieście, służących
podtrzymywaniu
tradycji
narodowej,
obywatelskiej
i kulturowej ze
szczególnym
uwzględnieniem
przestrzeni
miejskiej i
zaangażowania
mieszkańców

Zapewnienie organizacji
wystawy o zasięgu min.
miejskim, przy udziale
publiczności, która
charakteryzować musi się
wysokim poziomem
artystycznym, mieć
charakter innowacyjny i
kulturotwórczy,
uwzględniać
upowszechnienie
nowatorskich formy
ekspresji w sztuce, będącej
dialogiem ze
współczesnym światem, w
istotny sposób wpływać na
poszerzenie oferty
kulturalnej miasta
Łowicza, umacniać
tożsamość lokalną, mieć
na celu edukację
kulturalną, w ramach
zadania prowadzenie
niezbędnej dokumentacji z
realizacji zadania.

10.000

10.000

- organizacja wykazała dodatkowe źródło
współfinansowania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa, wnioskowana
kwota stanowi 64,10% kosztów projektu,
pozostałe 14,53% to środki własne oraz
wolontariat 21.37%.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14 ust.
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.). Spełnione zostały
wymogi formalne określone w Ogłoszeniu
Otwartego Konkursu Ofert na realizację
zadań publicznych stanowiącym załącznik
do Zarządzenia nr 495/2011 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 29 grudnia 2011
roku. Przy ocenianiu Komisja Konkursowa
uwzględniła postanowienia art. 15 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Zadanie jest celowe i zgodne
z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się
w pkt. 2 zadanie III ogłoszonego konkursu
ofert w ramach organizacji wystaw,
koncertów, festiwali oraz innych
przedsięwzięć organizowanych w mieście
służących podtrzymywaniu tradycji
narodowej, obywatelskiej
i kulturowej ze szczególnym
uwzględnieniem przestrzeni miejskiej i
zaangażowania mieszkańców,
- proponowane zadanie w całości mieści się
w zakresie działalności organizacji,
- organizacja posiada kilkuletnie
doświadczenie w prowadzeniu działalności
oraz możliwości realizacji zadania,
- dobra współpraca z innymi gminami w
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15.

Stowarzyszenie Historyczne
im. 10 Pułku Piechoty
ul. Podrzeczna 30
99-400 Łowicz

zadanie: kultura,
sztuka, ochrona
dziedzictwa
narodowego
zadanie:
organizacja
imprez
patriotycznych
i przedsięwzięć
z zakresu ochrony
dziedzictwa
narodowego

Upowszechnianie wiedzy z
zakresu kampanii
wrześniowej 1939 roku na
terenie Łowicza,
zaprezentowanie ludzi,
tradycji, miejsc i wydarzeń
wpisanych w historię
i teraźniejszość Łowicza,
wspieranie działań o
zasięgu min. miejskim i
znaczeniu na rzecz
ochrony dóbr kultury,
poznawanie zabytków
kultury oraz historii i
tradycji Miasta Łowicza,
wydawnictwa historyczne,
kulturalne i artystyczne,
prowadzenie niezbędnej
dokumentacji z realizacji
zadania.

5.000

5.000

kraju w latach ubiegłych,
-organizacja zamierza współpracować z
łowickim Stowarzyszeniem Pracownia
Sztuki Żywej w Łowiczu przy realizacji
zadania,
- organizacja wykazała dodatkowe źródło
współfinansowania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa, wnioskowana
kwota stanowi 50% kosztów projektu,
pozostałe 50% to środki własne.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14 ust.
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.). Spełnione zostały
wymogi formalne określone w Ogłoszeniu
Otwartego Konkursu Ofert na realizację
zadań publicznych stanowiącym załącznik
do Zarządzenia nr 495/2011 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 29 grudnia 2011
roku. Przy ocenianiu Komisja Konkursowa
uwzględniła postanowienia art. 15 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Zadanie jest celowe i zgodne
z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się w pkt. 2 zadanie
IV ogłoszonego konkursu ofert w ramach
organizacji imprez patriotycznych i
przedsięwzięć z zakresu ochrony
dziedzictwa narodowego,
- proponowane zadanie w całości mieści się
w zakresie działalności klubu,
- klub posiada doświadczenie w
prowadzeniu działalności, oraz możliwości
realizacji zadania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa, wnioskowana
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16.

17.

Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu
„Nadzieja”
ul. Podrzeczna 4, Łowicz

przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom
społecznym

Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu
„Nadzieja”
ul. Podrzeczna 4, Łowicz

przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom
społecznym

zadanie:
Wspieranie działań
specjalistycznych miejsc
pomocy dla osób
uzależnionych oraz
członków ich rodzin
5.000

zadanie:
Zwiększanie skuteczności
i dostępności
specjalistycznej pomocy
dla rodzin
w związku z
występowaniem przemocy
w rodzinie

13.000

5.000

13.000

kwota stanowi 73,52% kosztów projektu,
pozostałe 17,64% to środki własne i
wolontariat – 8,82%.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.
14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.). Spełnione zostały
wymogi formalne.
Zadanie jest celowe i zgodne z polityką
miasta,
- zadanie kwalifikuje się
w pkt. 3 zad. I ogłoszonego konkursu ofert
w ramach sfery przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym,
-stowarzyszenie posiada doświadczenie
w realizacji zadania,
- stowarzyszenie wykazało dodatkowe
źródło współfinansowania zadania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa, wnioskowana
kwota stanowi 68,59 % kosztów projektu.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.
14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.). Spełnione zostały
wymogi formalne. Zadanie jest celowe
i zgodne z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się
w pkt. 3 zad. II ogłoszonego konkursu ofert
w ramach sfery przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym,
-stowarzyszenie posiada doświadczenie
w realizacji zadania,
- stowarzyszenie wykazało dodatkowe
źródło współfinansowania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa, wnioskowana
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18.

19.

2
0.

Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu
„Nadzieja”
ul. Podrzeczna 4, Łowicz

przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom
społecznym

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

5.000

5.000

18.000

18.000

18.000

18.000

zadanie:
Wsparcie działalności
świetlicy środowiskowej
prowadzącej działalność
profilaktycznoopiekuńczą i
wychowawczą w stosunku
Parafia Rzymsko – Katolicka
Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
ul. Brzozowa 15, Łowicz

przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom
społecznym

do dzieci i młodzieży –
Korabka

Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu
„Nadzieja”

przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom
społecznym

zadanie:
Wsparcie działalności
świetlicy środowiskowej
prowadzącej działalność

kwota stanowi 80 % kosztów projektu.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.
14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.). Spełnione zostały
wymogi formalne. Zadanie jest celowe
i zgodne z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się
w pkt. 3 zad. III ogłoszonego konkursu ofert
w ramach sfery przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym,
- stowarzyszenie wykazało dodatkowe
źródło współfinansowania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa, wnioskowana
kwota stanowi 79,87 % kosztów projektu.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.
14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.). Spełnione zostały
wymogi formalne. Zadanie jest celowe
i zgodne z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się
w pkt. 3 zad. IV ogłoszonego konkursu ofert
w ramach sfery przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym,
-stowarzyszenie posiada doświadczenie
w realizacji zadania,
- stowarzyszenie wykazało dodatkowe
źródło współfinansowania zadania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa, wnioskowana
kwota stanowi 46,97 % kosztów projektu.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.
14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
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profilaktycznoopiekuńczą i
wychowawczą w stosunku
do dzieci i młodzieży –
Śródmieście
ul. Podrzeczna 4, Łowicz

21.

Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich
Diecezji Łowickiej
Koło przy Parafii św. Ducha
ul. Długa 3, Łowicz

22.
Łowickie Stowarzyszenie
Abstynenckie „Pasiaczek”
ul. Św. Floriana 7
99-400 Łowicz

przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom
społecznym

przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom
społecznym

zadanie:
Wsparcie działalności
świetlicy środowiskowej
prowadzącej działalność
profilaktycznoopiekuńczą i
wychowawczą w stosunku
do dzieci i młodzieży –
Bratkowice

zadanie:
Wsparcie finansowe
zorganizowania Forum
Abstynenckiego

18.000

18.000

2.800

2.800

poz. 1536 z późn. zm.). Spełnione zostały
wymogi formalne. Zadanie jest celowe
i zgodne z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się
w pkt. 3 zad. V ogłoszonego konkursu ofert
w ramach sfery przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym,
-stowarzyszenie posiada doświadczenie
w realizacji zadania,
- stowarzyszenie wykazało dodatkowe
źródło współfinansowania zadania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa, wnioskowana
kwota stanowi 80 % kosztów projektu.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.
14 ust. 1ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.). Spełnione zostały
wymogi formalne. Zadanie jest celowe
i zgodne z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się
w pkt. 3 zad. VI ogłoszonego konkursu ofert
w ramach sfery przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym,
-stowarzyszenie posiada doświadczenie
w realizacji zadania,
- stowarzyszenie wykazało dodatkowe
źródło współfinansowania zadania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa, wnioskowana
kwota stanowi 63 % kosztów projektu.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.). Spełnione zostały
wymogi formalne. Zadanie jest celowe
i zgodne z polityką miasta,
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zadanie:
Wsparcie finansowe
zorganizowania
Łowickiego Biegu
Trzeźwości – imprezy
sportowej promującej
zdrowy styl życia

23.

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

24.
Łowickie Stowarzyszenie
Abstynenckie „Pasiaczek”
ul. Św. Floriana 7
99-400 Łowicz

przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom
społecznym

przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom
społecznym

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

3.300

3.300

1.800

1.800

- zadanie kwalifikuje się w pkt. 3 zad. VII
ogłoszonego konkursu ofert w ramach sfery
przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym,
-stowarzyszenie posiada kilkuletnie
doświadczenie w prowadzeniu działalności,
oraz możliwości realizacji zadania,
- dobra współpraca z miastem w latach
ubiegłych,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa,
- wnioskowana kwota stanowi 77,13 %
kosztów projektu.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.) . Spełnione zostały
wymogi formalne. Zadanie jest celowe i
zgodne z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się w pkt. 3 zad. VIII
ogłoszonego konkursu ofert w ramach
sfery przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym,
-stowarzyszenie posiada kilkuletnie
doświadczenie w prowadzeniu działalności,
oraz możliwości realizacji zadania,
- dobra współpraca z miastem w latach
ubiegłych,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa,
- wnioskowana kwota stanowi 80 %
kosztów projektu.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.) . Spełnione zostały
wymogi formalne. Zadanie jest celowe i
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Łowicza

zadanie:
Wsparcie finansowe
działań promujących
zdrowy, trzeźwy styl życia

25.

26.

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

Stowarzyszenie
„Łowicki Klub Amazonek”
os. Bratkowice bl. 23
99-400 Łowicz

przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom
społecznym

ochrona
i promocja
zdrowia

zadanie:
Integracja oraz wsparcie
działań w zakresie pomocy
rehabilitacyjnej kobietom
dotkniętym chorobą

2.300

2.300

10.000

10.000

zgodne z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się w pkt. 3 zad. IX
ogłoszonego konkursu ofert w ramach sfery
przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym,
-stowarzyszenie posiada kilkuletnie
doświadczenie w prowadzeniu działalności,
oraz możliwości realizacji zadania,
- dobra współpraca z miastem w latach
ubiegłych,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa,
- wnioskowana kwota stanowi 75%
kosztów projektu.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14 ust.
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.) . Spełnione zostały
wymogi formalne. Zadanie jest celowe i
zgodne z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się w pkt. 3 zad. X
ogłoszonego konkursu ofert w ramach sfery
przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym,
-stowarzyszenie posiada kilkuletnie
doświadczenie w prowadzeniu działalności,
oraz możliwości realizacji zadania,
- dobra współpraca z miastem w latach
ubiegłych,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa,
- wnioskowana kwota stanowi 79,31 %
kosztów projektu.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.) . Spełnione zostały
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27.

Stowarzyszenie
Rehabilitacyjno-Edukacyjne
„Karino”
ul. Pijarska 1
99-400 Łowicz

28.
Stowarzyszenie centrum
Inicjatyw Obywatelskich
Ziemi Łowickiej
ul. Świętojańska 1/3
99-400 Łowicz

działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych

działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych

nowotworową piersi

wymogi formalne. Zadanie jest celowe i
zgodne z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się w pkt. 4 zad. I
ogłoszonego konkursu ofert w ramach
ochrony i promocji zdrowia,
-stowarzyszenie posiada kilkuletnie
doświadczenie w prowadzeniu działalności,
oraz możliwości realizacji zadania,
- dobra współpraca z miastem w latach
ubiegłych,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa,
- wnioskowana kwota stanowi 80%
kosztów projektu.

zadanie:
Prowadzenie zajęć
terapeutycznych,
fizykoterapeutycznych i
hipoterapeutycznych i
innych dla dzieci i
młodzieży
niepełnosprawnej miasta
Łowicza

Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.) . Spełnione zostały
wymogi formalne. Zadanie jest celowe i
zgodne z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się w pkt. 5 zad. I
ogłoszonego konkursu ofert w ramach
sfery działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych,
- zaproponowana realizacja zadania jest
merytoryczna i celowa,
- wskazani w ofercie realizatorzy zadania
posiadają wymagane wykształcenie,
kwalifikacje i umiejętności.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14
ust. 1ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.) . Spełnione zostały
wymogi formalne. Zadanie jest celowe i
zgodne z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się w pkt. 5 zad. I

zadanie:
Prowadzenie zajęć
terapeutycznych,
fizykoterapeutycznych i
hipoterapeutycznych i
innych dla dzieci i
młodzieży
niepełnosprawnej miasta

15.000

6.000

15.000

6.000
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Łowicza

zadanie:
Wspieranie utrzymania
aktywności intelektualnej,
fizycznej, psychicznej,
rozwijaniu zainteresowań
oraz zapobieganie izolacji
społecznej osób starszych

29.

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

edukacja,
oświata i
wychowanie

20.000

20.000

ogłoszonego konkursu ofert w ramach
sfery działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych,
- zaproponowana realizacja zadania jest
merytoryczna i celowa,
- wskazani w ofercie realizatorzy zadania
posiadają wymagane wykształcenie,
kwalifikacje i umiejętności.
Oferta spełnia wymogi zawarte w art.14
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.). Spełnione zostały
wymogi formalne. Zadanie jest celowe
i zgodne z polityką miasta,
- zadanie kwalifikuje się w pkt. 6 zad. I
ogłoszonego konkursu ofert w ramach
propagowania i rozwijania edukacji, oświaty
i wychowania,
-stowarzyszenie posiada doświadczenie
w prowadzeniu działalności, oraz
możliwości realizacji zadania,
- dobra współpraca z miastem w ubiegłym
roku,
- kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania jest celowa,
- wnioskowana kwota stanowi 42 %
kosztów projektu.

Burmistrz Miasta Łowicza

Krzysztof Jan Kaliński
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WYKAZ OFERT ROZPATRZONYCH NEGATYWNIE
2. Oferty negatywnie rozpatrzone:
L.p.

1.

2.

3.

Nazwa organizacji
pozarządowej

Miejsko-Powiatowe Koło
Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków w Łowiczu
ul. Podrzeczna 20
99-400 Łowicz

Łowickie Stowarzyszenie
„DAĆ SZANSĘ”
ul. Mostowa 4
99-400 Łowicz

Łowickie Stowarzyszenie
Abstynenckie
„Pasiaczek”

Zadanie/
Dyscyplina

Ochrona i
promocja
zdrowia

Działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych

przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom

Zadanie

Wnioskowana Propozycja
kwota
przyznania
oferenta
dotacji

zadanie:
Integracja oraz wsparcie
działań w zakresie
diabetologii osób
dotkniętych chorobą
cukrzycy

zadanie:
Prowadzenie zajęć
terapeutycznych,
fizykoterapeutycznych i
hipoterapeutycznych i
innych dla dzieci i
młodzieży
niepełnosprawnej miasta
Łowicza

zadanie:
Wspieranie działań

10.000

0

5.000

0

5.000

0

Uzasadnienie
Oferent nie spełnił wymogów formalnych
ujętych w ogłoszeniu otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych
w 2012 roku stanowiącym załącznik
do Zarządzenia nr 495/2011 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 29 grudnia 2011
roku:
1. brak załącznika – zaświadczenia z
Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z
podatkami,
2. brak załącznika – zaświadczenia z ZUS
o nie zaleganiu z uiszczaniem należnych
składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne.
Oferent nie spełnił wymogów formalnych
ujętych w ogłoszeniu otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych
w 2012 roku stanowiącym załącznik
do Zarządzenia nr 495/2011 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 29 grudnia 2011
roku:
1. oferent nie proponuje realizacji zadania
w sposób ciągły ( pkt 5 zad. I lit. C),
2. w warunkach koniecznych do realizacji
zadania nie przewidziano wyjazdowej
formy rehabilitacji.
Wybrano atrakcyjniejsze merytorycznie
oferty złożone przez inne podmioty.
Oferent nie spełnił wymogów formalnych
ujętych w ogłoszeniu otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych

21

specjalistycznych miejsc
pomocy dla osób
uzależnionych oraz
członków ich rodzin
ul. Św. Floriana 7
99-400 Łowicz

4.

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

społecznym

przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom
społecznym

zadanie:
Zwiększanie skuteczności
i dostępności
specjalistycznej pomocy
dla rodzin
w związku z
występowaniem przemocy
w rodzinie

13.000

0

w 2011 roku stanowiącym załącznik
do Zarządzenia nr 495/2011 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 29 grudnia 2011
roku:
1. brak informacji dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji i umiejętności
osób wykonujących zadanie.
2. utrudniona dostępność do bazy
lokalowej stowarzyszenia osób
korzystających z pomocy.
Wybrano atrakcyjniejszą merytorycznie
ofertę złożoną przez inny podmiot.
Oferent nie spełnił wymogów formalnych
ujętych w ogłoszeniu otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych
w 2012 roku stanowiącym załącznik
do Zarządzenia nr 495/2011 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 29 grudnia 2011
roku:
1. brak informacji o realizatorach zadania
( prawnik , psycholog z poświadczeniem
ich kwalifikacji).
2. utrudniona dostępność do bazy
lokalowej stowarzyszenia osób
korzystających z pomocy.
Wybrano atrakcyjniejszą merytorycznie
ofertę złożoną przez inny podmiot.

Burmistrz Miasta Łowicza

Krzysztof Jan Kaliński
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