
 

ZARZĄDZENIE Nr 17 /OR /2016 

Wójta Gminy Łodygowice  

z dnia 25 lutego 2016 roku 

 

w sprawie wyboru złożonych ofert o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji 

zadań publicznych Gminy Łodygowice w 2016 roku. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r. 

poz. 1515 z późn. zm.), na podstawie art. 15 ust 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U.  z 2014 r. poz. 1118 

z późn.zm.) oraz  na podstawie rozdziału V pkt.2 i pkt 8 załącznika do Zarządzenia Nr 

7/OR/2016  Wójta Gminy Łodygowice z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Łodygowice na 2016 r. 

wynikającego z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2016 rok 

przyjętego Uchwałą Rady Gminy Łodygowice Nr XI/112/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. 

oraz § 9 pkt 1 załącznika do Zarządzenia Nr 6/OR/2016 Wójta Gminy Łodygowice z dnia   

21 stycznia 2016 r. w  sprawie  wprowadzenia regulaminu udzielania, kontroli i rozliczania 

dotacji celowych na  realizację zadań publicznych Gminy Łodygowice. 

 

zarządzam co następuje: 

§ 1. 

 

Ustalam wykaz  podmiotów, które zostały zakwalifikowane do przyznania dofinansowania na 

realizację zadań publicznych Gminy Łodygowice w 2016 r., objętych otwartym  konkursem 

na następujących warunkach: 

 

1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   

Zadanie 1 -  organizowanie zajęć i szkolenie w wybranych dyscyplinach sportowych 

     dla:   

1. Klubu Sportowo Rekreacyjnego  DRAGON Żywiec -    w  wysokości  2.000 zł.  

2. Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Żywiecczyzna Żywiec  -    w  wysokości  1.500 zł.  

3. Uczniowskiego Klub Sportowy WIKING Zarzecze -  w  wysokości  3.000 zł.  

4. LKS JEZIORO ŻYWIECKIE Zarzecze -    w  wysokości  7.000 zł.  

5. LKS BORY Pietrzykowice -     w  wysokości  10.000 zł.  

6. Klub Sportowy ŻYLICA Łodygowice -    w  wysokości  2.500 zł.  

7. LKS SŁOWIAN Łodygowice  -     w  wysokości  6.000 zł.  



 

Zadanie 2 - udział w rozrywkach, zawodach i turniejach sportowych dla: 

 

1. Klub Sportowo Rekreacyjny DRAGON Żywiec  -    w wysokości 1.500 zł. 

2. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna Żywiec  -    w wysokości 2.000 zł. 

3. Uczniowski Klub Sportowy WIKING Zarzecze -    w wysokości 2.500 zł. 

4. LKS JEZIORO ŻYWIECKIE Zarzecze -      w wysokości 4.000 zł. 

5. LKS BORY Pietrzykowice -       w wysokości 6.500 zł. 

6. LKS SŁOWIAN Łodygowice -      w wysokości 2.500 zł. 

 

Zadanie 3 - organizowanie zawodów sportowych o zasięgu lokalnym i regionalnym dla: 

 

1. LKS JEZIORO ŻYWIECKIE Zarzecze -      w wysokości   2.500 zł. 

2. LKS BORY Pietrzykowice -        w wysokości   2.500 zł. 

3. Klub Sportowy ŻYLICA Łodygowice -     w wysokości   2.000 zł.  

 

2. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym   

 

Zadanie 1 – różne formy zajęć sportowych połączonych z profilaktyką dla:  

 

1. Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY Łodygowice – w wysokości   3.000 zł. 

2. Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY Łodygowice – w wysokości 30.000 zł. 

3. LKS JEZIORO ŻYWIECKIE Zarzecze –         w wysokości   2.000 zł.  

4. LKS BORY Pietrzykowice –                     w wysokości    2.000 zł.  

 

    

Zadanie 2 – różne formy zajęć wspomagających rozwój psychofizyczny dzieci                                        

                     i młodzieży połączonych z profilaktyką dla: 

 

      1. Stowarzyszenie Dla Rozwoju DROGOWSKAZ Łodygowice – w wysokości  3.000 zł. 

 

 



3. W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dla: 

 

1. Beskidzkie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności     

      Żywiec -                                                                                          w wysokości 1.500 zł.  

 

4. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - organizowanie 

integracyjnych zajęć dla :  

 

1. Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY Łodygowice -  w wysokości 6.500 zł. 

2. Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski PER CORDA Łodygowice  - 

                                                                                                           w wysokości  2.000 zł.  

3. Żywiecka Fundacja Rozwoju Żywiec –                                       w wysokości 3.500 zł. 

 

5. W zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - organizowanie 

imprez kulturalnych dla: 

 

1. Stowarzyszenie Odnowy Inicjatyw Obywatelskich Łodygowice  -  w wysokości  1.000 zł.  

2. LKS BORY Pietrzykowice -              w wysokości  1.000 zł. 

§ 2. 

 

1.  Po przedłożeniu przez podmioty wskazane w niniejszym Zarządzeniu zaktualizowanego 

harmonogramu i kosztorysu poszczególnych zadań, w przypadku przyznania mniejszej 

dotacji - którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia- zobowiązuję Sekretarza 

Gminy do niezwłocznego przygotowania umów o udzielenie dotacji dla w/w organizacji 

umożliwiające przekazanie środków na realizację zadań publicznych.  

2.  Niniejsze zarządzenie winno być niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej,  

w  BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy  

Andrzej Pitera 



 

Załącznik  

do Zarządzenia Nr 17/OR /2016 

Wójta Gminy Łodygowice  

z dnia 26 lutego 2016 roku 
 

………………………………….….. 

  pieczęć wnioskodawcy 

    

ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM I KOSZTORYS ZADANIA 

dotycząca otwartego konkursu ofert: 

 

 

 

 

(Wpisać  zakres konkursu np. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 1 organizowanie zajęć 

i szkolenie w wybranych dyscyplinach sportowych) 

 

Tytuł zadania  

 

 

(Wpisać nazwę własną projektu zaproponowaną w ofercie) 

 

 

skorygowany  całkowity koszt zadania (w zł )     ................................                               

        

w tym wysokość dotacji (w zł )         ..................................... 

w tym wysokość finansowych środków własnych i z innych źródeł (w zł)   .....................................               

w tym wysokość do pokrycia z wkładu osobowego (w zł)      ....................................                                                      

                                     

 

 

 

 



1. Skorygowany kosztorys ze względu na rodzaj kosztów  

 

Lp. Rodzaj kosztów 
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Koszt 

całkowity 

(w zł) 

z tego 

z 

przyznanej 

dotacji  

(w zł) 

z tego z 

finansowych 

środków 

własnych, 

środków z innych 

źródeł, w tym 

wpłat 

 i opłat 

adresatów 

zadania 

publicznego 

(w zł) 

Koszt do pokrycia 

 z wkładu osobowego,  

w tym pracy społecznej 

członków i świadczeń 

wolontariuszy  

(w zł) 

I Koszty 

merytoryczne: 

 

       

II Koszty obsługi 

zadania publicznego 

( w tym koszty 

administracyjne): 

 

       

III Inne koszty ( w tym 

koszty wyposażenia 

i promocji): 

 

       

 

IV                   OGÓŁEM 

    

 

2. Skorygowany kosztorys ze względu na źródło finansowania   
  

1. Przyznana kwota dotacji            zł          % 

2. Środki finansowe własne           zł          % 

3. Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe  wymienione 

w pkt 3.1-3.3)  

          zł          % 

3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego           zł          % 

3.2 środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z 

budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, 

środki z funduszy strukturalnych) 

          zł          % 

3.3 pozostałe           zł          % 

4. Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna 

członków) 

          zł          % 

5. Ogółem (środki wymienione w pkt 1-4)  100 % 



 

3.  Finansowe środki z innych źródeł publicznych 3.2  

Nazwa organu administracji publicznej 

lub innej jednostki sektora finansów 

publicznych 

Kwota środków 

(w zł) 

Informacja o tym, czy 

wniosek (oferta) 

o przyznanie środków został 

(-a) rozpatrzony(-a) 

pozytywnie, czy też nie 

został(-a) jeszcze 

rozpatrzony(-a) 

Termin rozpatrzenia  – 

w przypadku wniosków 

(ofert) nierozpatrzonych 

do czasu złożenia 

niniejszej oferty 

  TAK/NIE1)  

  TAK/NIE1)  

  TAK/NIE1)  

  TAK/NIE1)  

 

4.  Skorygowany harmonogram  zadania:  

  

 

Poszczególne działania w zakresie 

realizowanego zadania publicznego 

 

Terminy realizacji 

poszczególnych działań 

 

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za 

działanie w zakresie realizowanego zadania 

publicznego 

 

 

 

 

  

 

5. Dokonane zmiany w zakresie merytorycznym zadania, wykazane w rozdziale III Oferty 
realizacji zadania publicznego: 

 

 
Nr punktu, którego 

dotyczy zmiana 
 

 
 

Opis 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

           

 



   

6. Inne  ewentualne zmiany  (termin, konto, osoby uprawnione): 
  

 

 

 

 

                       ………………..…………………….                                                                       …………………………………..                                                                       

   miejsce i data  sporządzenia korekty                                                                                      pieczęcie i podpisy osób     

    uprawnionych  

                                                                                                                                                                         ze strony wnioskodawcy 

  

 

                 

__________________________________________________________________________________ 

               

 …..…………………..…………...     

                                    podpis  pracownika       

 

 


