ZARZĄDZENIE NR 7/2007
BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA
z dnia 12 stycznia 2007 r.

w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których
mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie w roku 2007 w sferze kultura fizyczna i sport.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337 ) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96,
poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135,
z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz.
2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie w roku 2007 w sferze kultura fizyczna i sport.
§ 2. Przyjmuje się projekt ogłoszenia Burmistrza Miasta Łowicza w
sprawie, jak w §1 w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do Zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta
/-/ Krzysztof Jan Kaliński

Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 7/2007
Burmistrza Miasta Łowicza
z dnia 12 stycznia 2007r.

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Łowicza
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację
zadań publicznych w 2007 roku.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)
Burmistrz Miasta Łowicza ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe w 2007 roku.
I.

Wykaz zadań przeznaczonych do zlecenia organizacjom pozarządowym i innym
podmiotom, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w 2007 roku wraz
z określeniem warunków koniecznych do ich realizacji oraz środków
zaplanowanych do ich współfinansowania przez Gminę Miasto Łowicz:

1. organizowanie zajęć

sportowych dla dzieci i młodzieŜy w następujących

dyscyplinach:
1.) piłka noŜna

- 97.000 zł

Warunki:
a) prowadzenie zajęć dla przynajmniej 6 druŜyn,
b) minimalna liczebność uczestników w jednej druŜynie -16 osób,
c) zajęcia będą odbywały się minimalnie 2 razy w tygodniu po 90 min. w okresie
zimowym i 3 razy w okresie letnim po 90 min.
2) judo

- 15.000 zł

Warunki:
a) prowadzenie zajęć w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej,
b) minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia 4 razy w tygodniu po
1.5 godziny,
c) minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 4 razy w tygodniu
po 1.5 godziny.
3) koszykówka

- 75.000 zł

Warunki:
a) prowadzenie zajęć dla minimum 6 druŜyn,
b) zajęcia będą się odbywały minimum 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny,
c) minimalna liczebność uczestników w jednej druŜynie - 12 osób.
4) tenis stołowy

- 16.000 zł

Warunki
a) zajęcia będą się odbywały minimum 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny,
b) minimalna liczebność uczestników w jednej druŜynie – 20 osób.
5) lekka atletyka - dzielnica Korabka

- 16.000 zł

Warunki:
a) prowadzenie zajęć dla minimum 3 druŜyn,
b) zajęcia będą się odbywały 2 razy w tygodniu w okresie zimowym
i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1.5 godziny,
c) minimalna liczebność uczestników w jednej druŜynie - 15 osób.
6) lekka atletyka - dzielnica Bratkowice

- 16.000 zł

Warunki:
a) prowadzenie zajęć dla minimum 3 druŜyn,
b) zajęcia będą się odbywały 2 razy w tygodniu w okresie zimowym
i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1.5 godziny,
c) minimalna liczebność uczestników w jednej druŜynie - 15 osób.
7) siatkówka

- 12.000 zł

Warunki:
a) prowadzenie zajęć dla 1 druŜyny,
b) zajęcia będą się odbywały 2 razy w tygodniu po 1.5 godziny,
c) minimalna liczebność uczestników - 15 osób.
Uchwałą Nr XXXV/324/2001 RADY MIEJSKIEJ w Łowiczu z dnia 27 września 2001r.w
sprawie: sposobu ustalenia opłat za usługi komunalne o charakterze uŜyteczności publicznej
oraz zasad korzystania z obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej Gminy Miasta ŁowiczOśrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu oraz Pływalni Miejskiej w Łowiczu, kluby i
stowarzyszenia, które realizują zadania własne gminy w ramach zadań wyspecyfikowanych
przez Burmistrza Miasta Łowicza do realizacji przez te kluby i stowarzyszenia, są zwolnione
z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.

Zasady i kryteria przyznawania dotacji:
1. Podstawą do udzielenia dotacji jest:
a)oferta organizacji pozarządowej ( w kopercie opisanej i zamkniętej) wraz z
wymaganymi załącznikami złoŜona w Sekretariacie Urzędu Miejskiego,
Stary Rynek 1 w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu, t.j. do
19 lutego 2007 r. do godz. 16.00.
b)ocena Komisji Konkursowej, powołanej przez Burmistrza Miasta.
2. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji, formie wsparcia zleconego zadania
oraz wysokości przyznanych środków na jego realizację podejmuje Burmistrz
Miasta.
3. Podejmując decyzję, o której mowa w pkt. 2, Burmistrz Miasta kierować się
będzie następującymi kryteriami:

a) merytoryczną wartością przedsięwzięcia, jego zbieŜnością
z hierarchią potrzeb i zadań miasta.
b) zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia,
c) moŜliwością realizacji zadania przez organizację pozarządową
(m. in. kadra, baza, środki techniczne, zaplecze, wolontariat),
d) kosztem realizacji zadania i moŜliwościami pozyskania środków
z innych źródeł,
e) moŜliwością kontynuacji zadania,
f)oceną dotychczasowej współpracy, opiniami udzielonymi przez organy
administracji samorządowej oraz inne organizacje,
II.

Termin realizacji zadań – rok 2007.

III.

Oferty naleŜy składać na odpowiednim formularzu zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U.
Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania.

IV.

W terminie do 21 lutego 2007 r. Burmistrz Miasta podejmie decyzję o udzielenie
dotacji, formie wsparcia zleconego zadania i wysokości przyznanych środków.

V.

Dopuszcza się moŜliwość przesunięć środków finansowych między
poszczególnymi pozycjami wymienionymi w poszczególnych kosztorysach zadań
po złoŜeniu aneksu pod warunkiem, Ŝe zmiany te nie przekroczą 10 % wartości
poszczególnych pozycji kosztorysu. Dotyczy to zarówno przesunięć środków z
dotacji jak i z innych źródeł finansowania.

VI.

Wykaz zadań publicznych w 2006 roku, które zostały wykonywane przez
organizacje pozarządowe i wysokość środków przyznanych na ich realizację :

1.Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KsięŜak”
- 80.000 zł
Zadania
- szkolenie młodzieŜy uzdolnionej ruchowo w dyscyplinie koszykówki
- organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych takich jak –
Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt,
2. Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KsięŜak”
- 17.000 zł
Zadania
- szkolenie młodzieŜy uzdolnionej ruchowo w dyscyplinie tenis stołowy,
- współorganizowanie turniejów w tenisie stołowym.
3.Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw”
Zadania

- 15.300 zł

- szkolenie dzieci i młodzieŜy uzdolnionej ruchowo w ramach dyscypliny
judo dziewcząt i chłopców,
- udział w wielu turniejach z tej dziedziny,
- organizowanie obozu sportowego,
- udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim i okręgu,
- organizowanie obozów szkoleniowych.
4.Uczniowski Klub Sportowy „Korabka”
- 16.350 zł
Zadanie
- szkolenie dzieci i młodzieŜy w zakresie lekkoatletyki( biegi krótkie,
długie, skok w dal, skok wzwyŜ )

5. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
- 16.350 zł
Zadanie
- szkolenie dzieci i młodzieŜy w zakresie lekkoatletyki( biegi krótkie,
długie, skok w dal, skok wzwyŜ )

6.Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan”
- 63.840 zł
Zadania
- szkolenie dzieci i młodzieŜy w dziedzinie piłki noŜnej,
- udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim i okręgu,
- organizowanie obozów szkoleniowych.

