
 

Sprawozdanie z działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących 

swoje zadnia na terenie Gminy Pabianice w roku 2019. 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi  

Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 został przyjęty 

Uchwałą Nr II/14/2018 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2018  r. Dokument ten określa m.in.: 

- cele programu 

- zasady współpracy 

- zakres przedmiotowy współpracy  

- formy współpracy 

- priorytetowe zadania publiczne 

- okres realizacji programu 

- wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 

- sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji 

- tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej  

 

W ramach pozafinansowych form współpracy, konsultowano z organizacjami pozarządowymi 

Roczny Program Współpracy Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 

na spotkaniach z przedstawicielami organizacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz 

w bezpośrednich rozmowach telefonicznych informowano o różnego rodzaju 

przedsięwzięciach, dotyczących szczególnie konkursów i naborów wniosków w dziedzinach  

odpowiadających  działalności statutowej poszczególnych organizacji. Konsultowano i 

uzgadniano sprawy związane z bieżącym utrzymaniem obiektów gminnych z których 

korzystają organizacje. Lista organizacji zaproszonych do konsultacji (w załączeniu). 

 

 



Styczeń 2019 

Na podstawie uchwały nr VI/41/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 31 marca 2011 roku, 

która określa warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Pabianice w zakresie 

tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, Komisja powołana Zarządzeniem 

Wójta Gminy rozpatrzyła wnioski pod względem formalnym i merytorycznym na działalność 

sportową w 2019 r.  

Kryteria oceny formalnej: 

• Wniosek złożony przez uprawniony podmiot 

• Wniosek zgodny z załącznikiem nr 1 do uchwały 

• Co najmniej jednym z celów statutowych wnioskodawcy jest upowszechnienie kultury 

fizycznej i sportu 

• Aktualny statut 

• Aktualny wyciąg z właściwej ewidencji 

• Informacja o wcześniejszej działalności w zakresie realizacji zadań zleconych 

• Informacja o kadrze trenersko-instruktorskiej 

• Udział środków własnych lub pochodzących z innych źródeł 10 % 

Kryteria oceny merytorycznej: 

• Ocena i efektywność przedstawionej kalkulacji kosztów 

• Zasoby osobowe i doświadczenie wnioskodawcy 

• Odpowiedni zasięg zadania 

• Atrakcyjność zajęć i projektu 

• Rzetelny i realny harmonogram działania 

• Posiadana baza 

• Rodzaj działalności sportowej 

• Planowany udział środków własnych 

Ogółem na przydzielenie dotacji komisja zaopiniowała 110 000 zł. Z oferentami zostały 

podpisane umowy w dniu 29 stycznia 2019 r.. Dotacje na realizację działalności sportowej 

zostały wypłacone w dwóch transzach w terminach określonych w stosownych umowach. 

Warunkiem wypłaty II transzy było zaakceptowania sprawozdania częściowego za I półrocze. 



Sprawozdania zostały złożone w terminie i zaakceptowane pod względem formalnym i  

rachunkowym. 

Wykaz organizacji objętych dotacją na działalność sportową w 2019: 

Lp. Nazwa organizacji Kwota dotacji Podział na sekcje 

1.  Gminny Ludowy Klub Sportowy „ Burza” 

Pawlikowice 

20 500 zł sekcja tenisa stołowego – 12 500 zł, 

sekcja młodzieżowa szachowa i 

tenisowa – 8 000 zł 

2. Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka” Bychlew 51 000 zł Sekcja piłki nożnej- 38 500 zł, sekcja 

tenisa stołowego – 8 500 zł, sekcja 

szachowa-  4000 zł 

3.  Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł” Piątkowisko 38 500 zł Sekcja piłki nożnej 38 500 zł 

 Razem 110 000 zł Ilość uczestników : ok. 300 

 

 

1. Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka” Bychlew – 51 000 zł ( sekcja piłki nożnej  

38 500 zł, sekcja tenisa stołowego 8 500 zł, sekcja szachowa 4 000 zł) 

Opis przeprowadzonych działań sportowych:  

Sekcja piłki nożnej składa się z drużyny seniorów oraz drużyn młodzieżowych. 

Drużyna seniorów uczestniczyła w klasie rozgrywek VI ligi – A klasy. – 25 zawodników, 

Drużyny młodzieżowe występowały w następujących grupach wiekowych: 

• rocznik 2007 grupy D1 – 2 grupy – 33 zawodników. 

• rocznik 2007 grupa D2 młodzik – 20 zawodników, 

• rocznik 2009 grupy E1, E2 – 27 zawodników, 

• rocznik 2010 grupa E2 – 14 zawodników. 

Sekcja tenisa stołowego liczyła 15 zawodników, którzy brali udział w zawodach 

indywidualnych i drużynowych organizowanych przez Łódzki Okręgowy Związek Tenisa 



Stołowego. Drużyna zawodowa zajęła 7 miejsce w grupie III ŁOZTS, drużyna amatorska 1 

miejsce w III VABANK. 

Sekcja szachowa której uczestnikami są dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej w 

Bychlewie -około 20 uczestników. 

2. Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł” Piątkowisko – 38 500 zł  

          ( sekcja piłki nożnej – 38 500 zł) 

Opis zrealizowanych działań sportowych: 

Drużyna seniorów występująca w A-klasie składa się liczyła 28 zawodników. Drużyna 

ostatecznie zajęła VII miejsce. 

Drużyna młodzieżowa rocznik 2008 rozegrała wszystkie mecze w piłkarskiej klasie Orlik 

ŁZPN – 20 zawodników. 

Drużyna Żak ( rocznik 2011) F2 ŻAK – 22 zawodników. 

Drużyna Skrzat ( rocznik 2013) – 15 zawodników. 

W maju zorganizowano turniej grupy ( 2011) połączony z wydarzeniem „ Tu mieszkam, tu 

zmieniam -graj FAIR” 

3. Gminny Ludowy Klub Sportowy „ Burza” Pawlikowice – 20 500 zł ( sekcja tenisa 

stołowego – 12 500 zł, sekcja młodzieżowa tenis i szachy –8 000 zł) 

Sekcja tenisa stołowego – udział w rozgrywkach ligowych w III i II lidze organizowanych 

przez Łódzki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego  -około 20 osób. 

Sekcja tenisa stołowego i szachy – szkolenie dzieci i młodzieży w SP w Pawlikowicach – 

liczba zawodników 20 szachy, 20 tenis. 

 

W/w dotacje przekazano na realizację projektów sportowych w zakresie wydatków na:  

1) realizacji programów szkolenia sportowego, w tym kosztów: 

a) wynajmu bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego, 



b) specjalistycznej sportowej opieki medycznej oraz okresowych badań lekarskich, 

c) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego do prowadzenia szkolenia, 

d) wynagrodzeń kadry szkoleniowej, 

e) wyjazdów na szkoleniowe obozy sportowe; 

2) zakupu sprzętu sportowego umożliwiającego organizację i udział w zawodach i 

rozgrywkach ligowych; 

3) pokrycie kosztów organizowania i udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych, w tym 

kosztów: 

a) wynajmu obiektów na zawody, 

b) opłat związkowych i rejestracyjnych, 

c) opłat za sędziowanie zawodów, 

d) ochrony imprez sportowych, 

e) transportu na zawody, 

f) wyżywienia i noclegów, 

g) nagród rzeczowych, pucharów, medali i dyplomów dla zawodników biorących udział w 

danych zawodach, 

h) zabezpieczenia medycznego, 

i) opłat startowych; 

4) pokrycie kosztów pośrednich w postaci obsługi księgowej związanej z realizacją projektu 

do wysokości 10 %przyznanej dotacji. 

2. Z dotacji nie można było sfinansować wydatków z tytułu: 

1) zapłaty kar, mandatów i innych kar nałożonych na klub sportowy lub na zawodnika tego 

klubu; 

2) zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, kosztów obsługi 

zadłużenia; 



3) wypłaty stypendiów, diet i innych świadczeń pieniężnych przyznanych przez kluby 

sportowe zawodnikom; 

4) koszty nagród rzeczowych i pieniężnych dla działaczy, przyznanych przez klub sportowy; 

5) koszty transferu zawodnika z innego kluby sportowego; 

Wszystkie przyznane dotacje zostały rozliczone prawidłowo pod względem formalnym i 

merytorycznym w terminie określonym w stosownych umowach. 

Styczeń 2019 

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018, poz. 450 z późn. zm), Gmina Pabianice po 

przeprowadzeniu stosownej procedury tj.( ocenie celowości realizacji zadań, publikacji na 7 

dni i ustosunkowaniu się do ewentualnych uwag dotyczących przedłożonych ofert), zawarła 

umowy na realizację zadań publicznych w następującym zakresie: 

 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Ilość 

uczestników 

Kwota dotacji 

1. Stowarzyszenie „ 

Nowoczesność dla 

rozwoju” 

„ Z kulturą na Ty 2019” 85 10 000 

2. Stowarzyszenie „ 

Folklor ma sens” 

„ Bal Karnawałowy i 

Gminny Dzień Kobiet” 

250 10 000 

 

 

1. Stowarzyszenie Nowoczesność dla Rozwoju – zadanie publiczne pn. „ z Kulturą na Ty 

2019” – 10 000 zł; 

W ramach zrealizowanego projektu zorganizowano cztery wyjazdy do teatru:  

• 13.02.2019 r. Teatr Wielki w Łodzi – operetka „ Zemsta”, 



• 24.03.2019 r. Teatr Muzyczny w Łodzi, musical „ Les Misarables” , 

• 07.04.2019 r. Teatr Wielki w Łodzi. Musical „ My Fair Lady” 

• 12.04.2019 r. Teatr Muzyczny w Łodzi. Opera „ Jezus Christ Superstar” 

 

2. Stowarzyszenie „ Folklor ma Sens” - -zadanie publiczne pn. „ Bal Karnawałowy i Gminny 

Dzień Kobiet”  – 10 000 zł 

Zadanie publiczne „ Bal Karnawałowy i Gminny Dzień Kobiet „ w projekcie wzięło udział 

około 120 dzieci z terenu Gminy Pabianice oraz około 130 osób dorosłych. 

Bal karnawałowy odbył się 5 marca 2019 r. brały w nim udział całe rodziny. Organizatorzy 

zapewnili szereg atrakcji ( animatorów, malowanie twarzy, konkursy, słodki poczęstunek). 

 Gminny Dzień Kobiet koncert odbył się 8 marca 2019 r. w Gminnym Domu Kultury w 

którym udział wzięło około 130 mieszkańców. Gwiazdą wieczoru była rodzina Kaczmarków , 

która wykonała piosenki włoski, hiszpańskie. Na zakończenie koncertu zorganizowano słodki 

poczęstunek dla uczestników. 

Luty-wrzesień 2019 

Na podstawie: 

-  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

- ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych; 

Wójt Gminy Pabianice ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego „ 

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r”.  

Z oferentami którzy spełnili określone warunki formalne i merytoryczne, przedłożyli 

zaktualizowane harmonogramy działań oraz kosztorysy zostały w dniu 24.04.2019 r  

podpisane umowy. 

Komisja opiniująca przedmiotowe oferty pod uwagę brała między innymi: 

- oferenci powinni zorganizować co najmniej 6 dniowy wypoczynek; 



- oceni przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do 

zakresu rzeczowego zadania; 

- ocena realizacji zadań zleconych w poprzednich latach; 

- wkład własny na poziomie minimum 25% kosztów całkowitych zadania; 

- uwzględni środków publicznych przeznaczonych na realizację. 

Wszystkie podmioty, które otrzymały dotację, rozliczyły się z przyznanych środków w 

terminie. Zadania zostały zrealizowane w sposób prawidłowy i zgodny z zawartymi 

umowami. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


