ZARZĄDZENIE Nr 46/2013
BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA
z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie rozstrzygnięcia 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 pożytku publicznego i o wolontariacie
w dziedzinach: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki
i ochrony dziedzictwa narodowego; przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym na zadania od XII do XIX w 2013 roku
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 30 ust.1, ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (t.j.: 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 116, poz. 1203, Nr 162 poz. 1568, Nr 167, poz. 1759, z 2004
roku Nr 102, poz. 1055, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 roku Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr
157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011
roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281,
Nr 149, poz. 887 i 2012 r. poz. 567) art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146,
Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 201, poz. 1183, Nr 238, poz. 1578,
Nr 257, poz. 1726, z 2011 roku Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr
240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) i art. 11 ust. 2 oraz art. 15 ust 1 i 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2010
roku Nr 234, poz. 1536, z 2011 roku Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211,
Nr 208, poz. 1241 oraz Nr 209, poz. 1244) oraz § 15 ust 17 Wieloletniego 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 na lata 2012-2016 przyjętego Uchwałą nr XVIII/12
9/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 listopada 2011 roku zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Zatwierdza się wybór Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem
Nr 40/2013 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 29 stycznia 2013 roku do przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinach: kultury fizycznej
i sportu; kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego; przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym na zadania od XII do XIX w 2013 roku.
2. Wykaz ofert rozpatrzonych pozytywnie oraz ofert rozpatrzonych negatywnie
został zawarty w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zlecenie realizacji zadania określonego w ust. 1 nastąpi na podstawie umowy.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury,
Sportu i Turystyki oraz Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Łowiczu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łowiczu,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz miejskim portalu internetowym www.lowicz.eu.
Burmistrz Miasta Łowicza
Krzysztof Jan Kaliński

Załącznik
do Zarządzenia Nr 46/2013
Burmistrza Miasta Łowicza
z dnia 1 lutego 2013 r.

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

1.

2.

Nazwa organizacji pozarządowej

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

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

Dziedzina/
Dyscyplina
/Zadanie
dziedzina:
upowszechnianie kultury
fizycznej
i sportu
zadanie: w zakresie
organizowania zajęć
sportowych szkoleniowotreningowych dla dzieci i
młodzieży
dyscyplina: piłka nożna

dziedzina:
upowszechnianie kultury
fizycznej
i sportu
zadanie w zakresie
organizowania zajęć
sportowych szkoleniowotreningowych dla dzieci
i młodzieży
dyscyplina: koszykówka

Zadanie
Prowadzenie zajęć treningowych dla
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.
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, prowadzenie
niezbędnej dokumentacji m.in.:
dziennik zajęć.

Wnioskowana
kwota
oferenta

Kwota przyznanej
dotacji

140.000

140.000

90.000

90.000
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3.

Stowarzyszenie Twórców Ludowych
ul. Grodzka 14
20-112 Lublin

dziedzina: 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 01.06.2013 roku do
31.08.2013 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

9.000

9.000

2.000

2.000

35.000

35.000

dokumentacji.
dziedzina: kultura, sztuka,
ochrona dziedzictwa
narodowego
zadanie:

4.

5.

Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Zarząd Oddziału w
Łowiczu
ul. Stary Rynek1
99-400 Łowicz

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

w zakresie wzmacniania
pozycji Łowicza jako
centrum kulturalnego
folkloru łowickiego
poprzez zwiększenie
zaangażowania
działalności
promocyjnej na rzecz
miasta
dziedzina:
przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom społecznym
zadanie: organizacja
pozalekcyjnych zajęć
sportowo – rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieży
z terenu Miasta Łowicza w
dyscyplinie judo

Upowszechnianie wiedzy z zakresu
dziedzictwa kulturowego - folkloru
łowickiego, termin realizacji zadania
od 01.06.2013 roku do 31.08.2013
roku, wspieranie działań o zasięgu
m.in. miejskim o znaczeniu na rzecz
ochrony dóbr kultury,
zapoznawanie z zabytkami kultury
oraz historii i tradycji Miasta
Łowicza,
prowadzenie niezbędnej dokumentacji
z realizacji zadania.
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 w wielu turniejach z tej
dziedziny, udział we
współzawodnictwie sportowym w
formie rozgrywek, propagowanie
zdrowego stylu życia, prowadzenie
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6.

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

7.

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

zajęć profilaktycznych, prowadzenie
niezbędnej dokumentacji m.in.:
dziennik zajęć.
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
dziedzina:
czasu wolnego i sportowych zajęć
przeciwdziałanie
pozalekcyjnych,
uzależnieniom
i patologiom społecznym organizowanie różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego,
zadanie: organizacja
uczestnictwo w ogólnodostępnych
pozalekcyjnych zajęć
sportowo – rekreacyjnych imprezach sportowych,
stwarzanie utalentowanej sportowo
dla dzieci i młodzieży
z terenu Miasta Łowicza w młodzieży możliwości rozwoju,
dyscyplinie koszykówka zajęcia będą się odbywały minimum 2
razy w tygodniu po 1.5 godziny,
(szkółka dziecięca)
minimalna liczebność uczestników w
jednej drużynie - 10 osób,
propagowanie zdrowego stylu życia,
prowadzenie zajęć profilaktycznych,
prowadzenie niezbędnej dokumentacji
z realizacji zadania m.in.: dziennika
zajęć.
Prowadzenie zajęć treningowych dla 2
dziedzina:
drużyn, minimalna liczebność
przeciwdziałanie
uczestników w jednej drużynie - 10
uzależnieniom
i patologiom społecznym osób, zajęcia będą się odbywały
minimum 3 razy w tygodniu po 1.5
zadanie: organizacja
godziny, udział we
pozalekcyjnych zajęć
sportowo – rekreacyjnych współzawodnictwie sportowym w
formie rozgrywek, propagowanie
dla dzieci i młodzieży
z terenu Miasta Łowicza w zdrowego stylu życia, prowadzenie
dyscyplinie piłka siatkowa zajęć profilaktycznych,

20.000

20.000

12.000

12.000
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8.

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

9.

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

10.

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

prowadzenie niezbędnej dokumentacji
m.in.: dziennik zajęć.
Prowadzenie zajęć treningowoszkoleniowych minimum 3 razy w
dziedzina:
tygodniu po 1.5 godziny, minimalna
przeciwdziałanie
liczebność uczestników w jednej
uzależnieniom
grupie – 20 osób,
i patologiom społecznym
współorganizowanie turniejów w
zadanie: organizacja
tenisie stołowym, udział w
pozalekcyjnych zajęć
rozgrywkach na szczeblu
sportowo – rekreacyjnych
wojewódzkim i okręgu, propagowanie
dla dzieci i młodzieży
zdrowego stylu życia, prowadzenie
z terenu Miasta Łowicza w
zajęć profilaktycznych,
dyscyplinie tenis stołowy
prowadzenie niezbędnej dokumentacji
m.in.: dziennik zajęć.
Prowadzenie zajęć szkoleniowotreningowych dla dzieci i młodzieży,
dziedzina:
zajęcia będą odbywały się 2 razy w
przeciwdziałanie
tygodniu w okresie zimowym i 3 razy
uzależnieniom
w tygodniu w okresie letnim po 1,5
i patologiom społecznym
godziny, minimalna liczebność
zadanie: organizacja
uczestników w jednej drużynie 10
pozalekcyjnych zajęć
osób, udział we współzawodnictwie
sportowo – rekreacyjnych
sportowym, propagowanie zdrowego
dla dzieci i młodzieży
stylu życia, prowadzenie zajęć
z terenu Miasta Łowicza w
profilaktycznych, prowadzenie
dyscyplinie lekka atletyka
niezbędnej dokumentacji m.in.:
dziennik zajęć.
Prowadzenie zajęć szkoleniowodziedzina:
treningowych dla dzieci i młodzieży,
przeciwdziałanie
zajęcia będą odbywały się 2 razy w
uzależnieniom
tygodniu w okresie zimowym i 3 razy
i patologiom społecznym
w tygodniu w okresie letnim po 1,5
zadanie: organizacja
godziny, minimalna liczebność
pozalekcyjnych zajęć
uczestników w jednej drużynie 10
sportowo – rekreacyjnych
osób, udział we współzawodnictwie
dla dzieci i młodzieży
sportowym, propagowanie zdrowego
z terenu Miasta Łowicza w
stylu życia, prowadzenie zajęć
dyscyplinie lekka atletyka
profilaktycznych, prowadzenie

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000
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11.

12.

13.

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

niezbędnej dokumentacji m.in.:
dziennik zajęć.
Prowadzenie zajęć treningowych w
dwóch grupach: początkującej i
zaawansowanej, minimalna
liczebność grupy początkującej 10
dziedzina:
przeciwdziałanie
osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po
uzależnieniom
1.5 godziny,
i patologiom społecznym minimalna liczebność grupy
zadanie: organizacja
zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3
pozalekcyjnych zajęć
razy w tygodniu po 1.5 godziny,
sportowo – rekreacyjnych udział we współzawodnictwie
dla dzieci i młodzieży
sportowym w formie rozgrywek,
z terenu Miasta Łowicza w propagowanie zdrowego stylu życia,
dyscyplinie karate
prowadzenie zajęć profilaktycznych,
prowadzenie niezbędnej dokumentacji
m.in.: dziennik zajęć.

Prowadzenie zajęć szkoleniowotreningowych w dwóch grupach:
początkującej i zaawansowanej,
dziedzina:
minimalna liczebność grupy
przeciwdziałanie
początkującej 10 osób – zajęcia 3 razy
uzależnieniom
w tygodniu po 1.5 godziny,
i patologiom społecznym
Łowicki Klub Taekwon-Do ul. Jana Pawła
minimalna liczebność grupy
zadanie: organizacja
II 3
zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3
pozalekcyjnych zajęć
99-400 Łowicz
razy w tygodniu po 1.5 godziny,
sportowo – rekreacyjnych
udział we współzawodnictwie
dla dzieci i młodzieży
sportowym w formie rozgrywek,
z terenu Miasta Łowicza w
propagowanie zdrowego stylu życia,
dyscyplinie taekwon-do
prowadzenie zajęć profilaktycznych,
prowadzenie niezbędnej dokumentacji
m.in.: dziennik zajęć.
Prowadzenie zajęć treningowych dla
dziedzina:
Łowickie Stowarzyszenie Aikido „AIKI
przeciwdziałanie
dwóch grup początkujących,
OKAMI”
uzależnieniom
minimalna liczebność grupy
ul. Jastrzębska 34
i patologiom społecznym początkującej 10 osób – zajęcia 2 razy
99-400 Łowicz
zadanie: organizacja
w tygodniu po 1 godzinie,
pozalekcyjnych zajęć
zapewnienie dzieciom prawidłowego

5.540

5.540

6.500

6.500

5.000

5.000
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sportowo – rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieży
z terenu Miasta Łowicza w
dyscyplinie aikido (sztuki
walki)

rozwoju fizycznego w tym
poprawienie sprawności psychoruchowej dzieci i młodzieży,
propagowanie zdrowego stylu życia,
prowadzenie zajęć profilaktycznych,
prowadzenie niezbędnej dokumentacji
m.in.: dziennik zajęć

Burmistrz Miasta Łowicza

Krzysztof Jan Kaliński

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

1.

Nazwa organizacji
pozarządowej

Towarzystwo
Upowszechniania Wiedzy
„Wektor”
ul. Stanisławskiego 23
99-400 Łowicz

Dziedzina/
Dyscyplina
/Zadanie
dziedzina:
kultura, sztuka,
ochrona
dziedzictwa
narodowego
zadanie: w
zakresie
podtrzymywania i
upowszechniania
tradycji
narodowej,
pielęgnowania
polskości oraz
rozwoju
świadomości

Zadanie

Wnioskowana Propozycja
kwota
przyznania
oferenta
dotacji

Przygotowanie i wsparcie
organizacji koncertu
inaugurującego działalność
Łowickiej Orkiestry
Symfonicznej „Sonus” w
okresie od 01.01.2013 r do
31.12 2013 r.
9.979

0

Uzasadnienie
1. Zgłoszone do realizacji zadanie nie
zostało wyspecyfikowane w
ogłoszonym Otwartym Konkursie
Ofert stanowiącym załącznik do
Zarządzenia nr 4/2013 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 8 stycznia
2013 roku, a więc oferta nie
odpowiada zadaniu wskazanemu w
ogłoszeniu i podlega odrzuceniu na
podstawie dz. VI. pkt. 2.
2. Niezgodność celów statutowych
oferenta w dziedzinie w jakiej
zgłoszono do realizacji ofertę, a więc
podlega odrzuceniu na podstawie dz.
VI pkt. 3 ogłoszenia Otwartego

7

kulturowej i
narodowej

Konkursu Ofert stanowiącego
załącznik do Zarządzenia nr 4/2013
Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 8
stycznia 2013 roku.
3. Oferta podpisana przez Prezesa z
KRS wynika, że osoby uprawnione
do składania oświadczeń woli w
przedmiocie praw i zobowiązań
majątkowych towarzystwa
wymagane są podpisy dwóch osób:
Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika.

Burmistrz Miasta Łowicza

Krzysztof Jan Kaliński
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