
ZARZĄDZENIE Nr 29/OR /2017 

Wójta Gminy Łodygowice  

z dnia 10 marca 2017 roku 

 

w sprawie   wyboru złożonych ofert o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji 

zadań publicznych Gminy Łodygowice w 2017 roku 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1817) oraz  na podstawie rozdziału V pkt.2 i pkt 8 

załącznika do Zarządzenia Nr 8/OR/2017  Wójta Gminy Łodygowice z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Łodygowice na 2017r. wynikającego z programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności 

pożytku publicznego na 2017 rok przyjętego Uchwałą Nr XIX/212/2016 Rady Gminy Łodygowice z dnia 

 28 listopada 2016 r. oraz § 9 pkt 1 załącznika do Zarządzenia Nr 7/OR/2017 Wójta Gminy Łodygowice z dnia  

 6 lutego 2017 r. w  sprawie  wprowadzenia regulaminu udzielania, kontroli i rozliczania dotacji celowych na  

realizację zadań publicznych Gminy Łodygowice. 

 

zarządzam co następuje: 

§ 1. 

Ustalam wykaz  podmiotów, którym zostało przyznane dofinansowanie na realizację zadań 

publicznych Gminy Łodygowice w 2017 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. Uczniowskiego Klub Sportowy WIKING Zarzecze -  w  wysokości  3.000 zł.  

3. LKS SŁOWIAN Łodygowice  -     w  wysokości  4.500 zł.  

4. Klub Sportowy ORION Łodygowice    w wysokości   4.000 zł. 

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

6. UKS  JEDYNKA Łodygowice    w wysokości   2.000 zł. 

7. LKS BORY Pietrzykowice -    w  wysokości  9.000 zł.  

8. LKS JEZIORO ŻYWIECKIE Zarzecze -    w  wysokości  5.000 zł.  

 

 

 



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

 

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

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

3. LKS SŁOWIAN Łodygowice -      w wysokości  3.000 zł. 

4. UKS JEDYNKA Łodygowice -    w wysokości   2.000 zł. 

5. LKS BORY Pietrzykowice -       w wysokości  6.000 zł. 

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

 

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

1. UKS WIKING Zarzecze       w wysokości    1.500 zł. 

2. Klub Sportowy ŻYLICA Łodygowice -     w wysokości   1.000 zł.  

3. LKS BORY Pietrzykowice -        w wysokości   1.500 zł. 

4. LKS JEZIORO ŻYWIECKIE Zarzecze -      w wysokości   1.500 zł. 

5. Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY Łodygowice w wysokości  1.500 zł  

 

2. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym   

 

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

1. LKS SŁOWIAN Łodygowice -        w wysokości    2.500 zł 

2. LKS BORY Pietrzykowice –                     w wysokości    2.000 zł.  

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

4. Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY Łodygowice – w wysokości   26.000 zł. 

5. Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY Łodygowice – w wysokości     2.500 zł. 

6. Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY Łodygowice – w wysokości     2.000 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 1.499,11 zł.  

 

 



4. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - organizowanie 

integracyjnych zajęć dla :  

 

1. Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski PER CORDA Łodygowice  - 

                                                                                                           w wysokości   2.000 zł.  

2. Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY Łodygowice -  w wysokości   7.000 zł. 

   

§ 2. 

 

1.  Po przedłożeniu przez podmioty wskazane w niniejszym Zarządzeniu stosownych 

dokumentów : 

a)   zaktualizowany harmonogram- stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, 

b) zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zdania - stanowiący 

załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, 

c)  zaktualizowany opis poszczególnych działań - stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego 

zarządzenia,  

-dokumenty wymienione w pkt a,b,c, przedstawiają podmioty, którym przyznano dotację  

w mniejszej wysokości niż wnioskowanej. 

  

2. Niezależnie od wymogów uzupełnienie dokumentów określonych w pkt 1 wszystkie 

podmioty, którym przyznano dotacje składają: 

a) kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji, 

b) oświadczenie o numerze PESEL oraz rachunku bankowym – stanowiącą załącznik nr 4 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

3.  Zobowiązuję Sekretarza Gminy do niezwłocznego przygotowania umów o udzielenie 

dotacji dla w/w organizacji umożliwiające przekazanie środków na realizację zadań 

publicznych.  

 

4.  W/w dokumenty dostarcza się do Urzędu Gminy i składa w biurze obsługi klienta 

najpóźniej do dnia 15 marca 2017r. Niedostarczenie dokumentów wymienionych w pkt. 1 i 2  

w terminie, skutkuje odstąpieniem od podpisania umowy. 

 



5. Niniejsze zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej, w  BIP oraz na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  Wójt Gminy 

 Andrzej Pitera  


