
 

 

 

SPRAWOZDANIE 

 

z realizacji „Rocznego programu współpracy na rok 2020 Gminy Łowicz  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”  

 

 

Przyjęty Uchwałą nr XVII/94/2019 Rady Gminy  Łowicz z dnia 29 listopada 2019 roku  

Roczny program współpracy na rok 2020 Gminy Łowicz z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie określił zakres zadań przewidzianych do realizacji przez podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego. Mieściły się w nim zadania z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, wspieranie przedsięwzięć 

artystycznych i upowszechnianie kultury, ochrony dóbr i tradycji oraz wspieranie działań na 

rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

W dniu 22 stycznia 2020 roku na podstawie Zarządzenia Nr 6/20 Wójta Gminy Łowicz                     

został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

działalności pożytku publicznego na 2020 rok. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert 

zawarte zostały umowy z n/w podmiotami:  

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim:  

1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „NAPRZÓD JAMNO” – dotacja 25 000,00 zł, 

2. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej LKS „DAR PLACENCJA”– dotacja  54 000,00 zł,  

3. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ZRYW  WYGODA” –  dotacja 66 500,00 zł, 

4. Ludowy Klub Sportowy „VIKTORIA ZABOSTÓW DUŻY”–  dotacja 27 500,00 zł, 

5. Ludowy Klub Sportowy „ OLIMPIA NIEDŹWIADA" –  dotacja  57 000,00 zł, 

w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne „KARINO” – dotacja  6 130,00 zł, 

w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 

Stowarzyszenie „Dolina Bobrówki”  -  dotacja 18 000,00 zł, 

 

łącznie na kwotę 254 130,00 zł.    

 

Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Łowicz na wspieranie zadań publicznych 

zleconych 7 organizacjom pozarządowym w 2020 roku wyniosła 236 130,00 zł, w tym 

wykorzystano:  

 230 000,00 zł - na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,  

 6 130,00 zł   -  na wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 0,00  zł   - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.  

 

Stowarzyszenie „Dolina Bobrówki” nie zrealizowała zaplanowanych zadań ze względu               

na sytuację epidemiologiczną. Udzielona dotacja w wysokości 18 000,00 zł w całości została 

zwrócona  w dn. 08.01.2021 r. na konto tutejszego Urzędu Gminy. 



      

Środki finansowe w kwocie 236 130,00 zł zostały rozdysponowane na realizację 

następujących zadań: 

 

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim: 

  

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „NAPRZÓD JAMNO” – dotacja 25 000,00 zł:  

 prowadzenie zajęć treningowych na hali w miesiącach styczeń - luty,  

 od miesiąca lipca rozgrywane były sparingi i zajęcia treningowe dwa razy w tygodniu  

  rozegrana została runda wiosenna organizowana przez Łódzki Związek Piłki Nożnej,    

brało w niej udział 32 zawodników,  

 w miesiącu wrześniu odbył się mecz o Puchar Wójta Gminy Łowicz, w którym 

zdobyli IV miejsce, 

 zakup sprzętu sportowego, 

 bieżące utrzymanie boiska sportowego.  

 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej LKS „DAR PLACENCJA”– dotacja  54 000,00 zł:  

 dokonano opłat za sędziowanie meczów ligowych, sparingowych i pucharowych, 

które drużyny rozegrały w ilości 38, z czego opłaty dotyczyły 22 meczy, które nasze 

drużyny rozgrywały w roli gospodarza, 

 wzrost popularyzacji sportu i kultury fizycznej w środowisku wiejskim – zadaniem 

objęto 45 zawodników w kategoriach : junior i senior, 

 zagospodarowanie we właściwy sposób wolnego czasu młodzieży uczestniczącej                 

w zajęciach – treningi przeprowadzone w okresie od stycznia do marca a następnie od 

czerwca do grudnia średnio 2 -3 razy w tygodniu, 

 zakup sprzętu sportowego  (strojów piłkarskich, dresów obuwia piłkarskiego, getrów, 

kurtek, piłek na potrzeby 45 zawodników stowarzyszenia), 

 bieżące utrzymanie boiska sportowego i szatni, 

 zabezpieczenie transportu dla zawodników i trenera na treningi oraz mecze 

wyjazdowe dla 45 osób, 

 zabezpieczenie obsady sędziowskiej oraz dokonywanie opłat zawodniczych  

i startowych,  

 promocja  wsi Placencja i sąsiednich sołectw oraz gminy Łowicz na terenie powiatu 

łowickiego, skierniewickiego i rawskiego następowała w wyniku rozgrywania meczy 

piłkarskich z drużynami z w/w regionów jak też uczestnictwo drużyny seniorów                

w Pucharze Wójta Gminy Łowicz, Pucharze Starosty Łowickiego oraz w Pucharze 

Polski w miesiącu lipcu. 

 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ZRYW  WYGODA” –  dotacja 66 500,00 zł: 

 umożliwienie dzieciom i młodzieży udział w zajęciach treningowych i meczach 

piłkarskich, 

 przeprowadzenie regularnych treningów w trzech grupach młodzieżowych i jednej 

seniorskiej, 

 wychodząc naprzeciw lokalnym oczekiwaniom utworzono nową najmłodszą grupę 

treningową  rocznik 2013 i młodsi, 

 zatrudniono profesjonalnych trenerów z uprawnieniami do prowadzenia zajęć, 



  udział w Gminnym Turnieju o Puchar Wójta Gminy Łowicz w kategorii senior                   

i zajęcie II  miejsca, 

 udział w  turnieju  o Puchar Starosty Łowickiego w kategorii junior 2002 i młodsi  

zajęcie drugiego miejsca, 

 udział w rozgrywkach ligi okręgowej senior i zajęcie po rundzie jesiennej pierwszego 

miejsca, w kategorii „Żak” trzeciego miejsca  a w kategorii młodzik piątego miejsca, 

 zakup sprzętu sportowego, 

 utrzymanie boiska sportowego (piaskowanie, wertykulacja  i aeracja), 

 udział w rozgrywkach prowadzonych przez  Łódzki Związek Piłki Nożnej, 

 w czasie trwania realizacji zadania przeprowadzono 140 dwugodzinnych treningów  

i rozegrano 60 meczów piłkarskich.   

 

Ludowy Klub Sportowy „VIKTORIA ZABOSTÓW DUŻY”–  dotacja 27 500,00 zł: 

 udział w rozgrywkach klasy B organizowanych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej,  

 udział w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Piłki Halowej w Łowiczu ( 31 zawodników), 

 prowadzenie treningów piłki nożnej (środa i piątek po dwie godziny - 31 

zawodników), 

 udział w zawodach Masters  (I miejsce w kat. 50 w Czempinie, II miejsce                           

w Białymstoku,  I miejsce w duathlionie w Gdańsku, I miejsce w Rawie 

Mazowieckiej),  

 udział w mistrzostwach Polski Masters w lekkoatletyce w Toruniu (III  miejsce                   

w pchnięciu kulą i I miejsce w rzucie oszczepem w kat. 55 ), 

 udział w Pucharze Wójta   IV miejsce ( 31 zawodników). 

 

Ludowy Klub Sportowy „ OLIMPIA NIEDŹWIADA" –  dotacja 57 000,00 zł: 

 8 meczy piłkarskich  sparingowych, 

 13 meczy piłkarskich klasy „A”,  

 6 meczy piłkarskich w kategorii „ŻakF1”,  

 26 treningów,  

 3 działaczy - członków klubu brało udział w realizacji zadania w ramach pracy 

społecznej, 

 39 zawodników uczestniczyło w treningach i meczach. 

  

W zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: 

 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne „KARINO” – dotacja 6 130,00 zł:  

Zadanie polegało na przeprowadzeniu cyklu zajęć edukacyjno-rekreacyjnych na koniach. 

Przeprowadzono zajęcia dla 10 osób ( dorośli i dzieci ) z terenu gminy Łowicz z aktualnym 

orzeczeniem o niepełnosprawności. Zajęcia prowadzone były przez instruktora rekreacji 

ruchowej oraz osobę do prowadzenia konia i pomoc przy asekuracji. U beneficjentów 

nastąpiło rozwinięcie pasji i zainteresowań, poznanie zasad panujących w stajni, nauka 

nowych pojęć i umiejętności, nauka pielęgnacji konia, poprawa sprawności manualnej, 

rozwinięcie samodzielności, rozwinięcie  kompetencji społecznych, zbudowanie zaufania             

do osób trzecich oraz udoskonalenie orientacji w przestrzeni.  

  

 



 

 

Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych projektów.  

Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś własne środki finansowe. 

W przedsięwzięciach zrealizowanych w 2020 roku uczestniczyli mieszkańcy gminy Łowicz 

oraz dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Łowicz. 

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły korzystać z lokali 

nieruchomości komunalnych niezbędnych przy realizacji zadań. Gmina Łowicz zajmowała 

się obsługą konkursów ofert na wspieranie i powierzenie zadań publicznych, udostępniała 

niezbędne formularze oraz udzielała konsultacji dotyczących ich wypełniania i rozliczania.  

 

 

 

Wyk. Anna Mitręga 

Łowicz, dnia 27.04.2021 r. 

 

 

 

 


