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Wstęp  

 

 Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie oraz na podstawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Łańcuta 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, na lata 

2012-2014, Miasto Łańcut prowadziło w 2013 roku szeroką współpracę z podmiotami trzeciego sektora, 

działającymi na terenie naszego miasta. 

 Jedną z form współpracy było zlecanie wykonania zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, poprzez wspieranie oraz 

powierzanie realizacji tych zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie oraz sfinansowanie 

zadań. Wspieranie, jak również powierzanie zadań odbywało się po przeprowadzeniu otwartych 

konkursów ofert, zgodnie z obowiązującą procedurą. 

 Tematyka zadań, które były realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi 

obejmował zadania publiczne z zakresu: 

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

3) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

4) nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania, 

5) wypoczynku dzieci i młodzieży, 

6) turystyki i krajoznawstwa, 

7) ratownictwa i ochrony ludności, 

8) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

9) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt. 1-32 

ustawy. 

Organizacje pozarządowe uczestniczyły również w procesie konsultacji społecznych treści 

zmian do Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Łańcuta 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 2012-2014. 

Ponadto Miasto Łańcut wspierało finansowo stowarzyszenia m.in. udzielając pomocy w organizowaniu 

wielu przedsięwzięć sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych oraz oświatowych, czy bezpłatnie 

udostępniając obiekty Miasta Łańcuta na prowadzenie działalności statutowej. 

 Współpraca Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzona była zgodnie z obowiązującymi zasadami: pomocniczości, suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności oraz praworządności. 

 

 Sprawozdanie niniejsze zostało opracowane zgodnie z wyznaczonymi wskaźnikami 

informującymi o: 

1) ilości ogłoszonych konkursów ofert, 

2) tematyce zadań publicznych, 

3) ilości złożonych ofert na realizację zadań, 

4) liczbie ofert odrzuconych, 

5) ilości umów zawartych na realizację zadań publicznych, 

6) łącznej sumie przekazanych dotacji, 

7) liczbie organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje 

udzielone z budżetu Miasta Łańcuta, 

8) opisie i rezultatach zrealizowanych zadań. 
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ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR  KULTURY 

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 

KULTURA 
 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

w 2013 roku ogłoszony został jeden konkurs na realizację zadań z zakresu kultury 

Tematyka zadań publicznych z zakresu kultury: 

1. Organizacja konkursów, przeglądów, plenerów, warsztatów z zakresu muzyki i plastyki 

2. Organizacja koncertów muzycznych w Łańcucie 

3. Działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego 

ilość złożonych ofert: 4 

liczba ofert odrzuconych: 2 – oferty złożone przez podmiot nieuprawniony do uczestnictwa 

w konkursie z zakresu kultury (brak w statucie informacji o działalności kulturalnej) 

liczba podpisanych umów: 2 

kwota przyznanych dotacji na zadania z zakresu kultury: 10 600 zł 

 

Opis i rezultaty zrealizowanych zadań 

Zadanie:  

Organizacja konkursów, przeglądów, plenerów, warsztatów z zakresu muzyki i plastyki – „Okiem 

młodego artysty II”, zrealizowane przez: Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe, dotacja w kwocie 

3 600 zł. 

Zadanie obejmowało udział 25 uczniów w warsztatach plastycznych (2 x w tygodniu po 2h w terminie 

od 1.09.2013 do 31.10.2013 roku), połączonych z trzydniowym, wyjazdowym plenerem malarskim 

w Przemyślu. Młodzież zwiedzała tamtejsze zabytki i muzea. Podczas pleneru przeprowadzono 

warsztaty malarskie – powstały wówczas szkice i prace, które były później dokańczane podczas zajęć 

stacjonarnych. Zorganizowana została również wystawa poplenerowa.  

Z otrzymanej dotacji na realizację projektu: 

- zakupiono materiały plastyczne – 950 zł 

- opłacono koszt noclegu i wyżywienia podczas pleneru – 2650 zł 

 

Zadanie:  

Organizacja koncertów muzycznych w Łańcucie – XXXIX Międzynarodowe Kursy Muzyczne 

im. Z. Brzewskiego w Łańcucie, zrealizowane przez: Stowarzyszenie Międzynarodowe Kursy 

Muzyczne im. Zenona Brzewskiego, dotacja w kwocie 7 000 zł. 

W realizacji zadania wzięło udział 418 uczestników, w tym 36 obcokrajowców. Podczas realizacji 

zadania uczestnicy brali udział w lekcjach indywidualnych w terminie od 1.07.2013 do 31.07.2013 r. 

(zajęcia 4 orkiestr kursowych, zajęcia w 60 zespołach kameralnych, zajęcia z kształcenia słuchu). 

Uczestnicy mieli prawo wyboru profesora, u którego doskonalili swój warsztat muzyczny. Podczas 

realizacji zadania zorganizowano koncert inauguracyjny w Filharmonii Podkarpackiej, 26 koncertów na 

Sali Balowej Zamku, 19 koncertów w Kasynie Urzędniczym, 25 w Auli im. Zenona Brzewskiego 

i 2 koncerty w kościołach. W koncertach wystąpiło ok. 500 wykonawców, a ich prezentacje podziwiało 

ok. 8 tys. słuchaczy. Wszystkie koncerty miały charakter otwarty i były bezpłatne. 

Z otrzymanej dotacji na realizację projektu: 

- opłacono wynagrodzenia za koncerty – 3 000 zł 

- opłacono wynajem sal w Kasynie Urzędniczym – 4 000 zł. 



 

4 

OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 

Na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Na podstawie Uchwały Nr VIII/53/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyznania 

dotacji z budżetu Miasta Łańcuta na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Polskie Towarzystwo Turystyczno 

Krajoznawcze w Łańcucie otrzymało dotację w wysokości 3 000 zł na wykonanie częściowej 

inwentaryzacji piwnic w budynku Zespołu Poklasztornego Dominikanów przy ul. Dominikańskiej 1. 

Dotacja została zwrócona bez podania przyczyny niewykonania zadania. 

 

ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY 

FIZYCZNEJ I SPORTU 

 

SPORT 
 

 

Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  

oraz Uchwały Nr V/28/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Łańcut 

 

w 2013 roku ogłoszony został jeden konkurs na realizację zadań z zakresu sportu 

Nazwa zadania z zakresu sportu: 

Realizacja projektu służącego poprawie warunków i poprawie wyników we współzawodnictwie 

sportowym na terenie Miasta Łańcuta w 2013 roku oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej 

do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe. 

ilość złożonych ofert: 7 

liczba ofert odrzuconych: 1 – oferta nie spełniała warunków formalno-prawnych zawartych 

w ogłoszeniu o konkursie 

liczba podpisanych umów: 6 

kwota przyznanych dotacji na zadania z zakresu sportu: 110 000 zł 

 

Opis i rezultaty zrealizowanych zadań 

Zadanie:  

„Junior Sport” – szkolenie sportowe z piłki nożnej dla dzieci, zrealizowane przez Stowarzyszenie 

na Rzecz Rozwoju Piłki Nożnej Powiatu Łańcuckiego – Młodzieżowy Klub Piłkarski „Junior”, dotacja 

w kwocie 3 000 zł. 

Uczestnikami projektu było 67 dzieci. Każdy z uczestników wziął udział w zajęciach 2 razy w tygodniu 

po 1,5 h w terminie od 1.05.2013 r. do 31.10.2013 r. (nauka przygotowania organizmu do wysiłku 

poprzez prawidłową rozgrzewkę, zajęcia z piłki nożnej itp.), uczestniczył w rozgrywkach ligowych 

w grupach wiekowych: 2002, 2003, 2004, 2005, wziął udział w turnieju towarzyskim z piłki nożnej. 

Z otrzymanej dotacji na realizację projektu: 

- opłacono wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie – 1 190 zł 

- opłacono transport – 710 zł 

- zakupiono sprzęt sportowy – 600 zł 
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- zakupiono nagrody – 400 zł 

- wydrukowano plakaty promujące zadanie – 100 zł 

 

Zadanie:  

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportów siłowych w Łańcucie, zrealizowane przez: 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Zieloni”, dotacja w kwocie 2 000 zł. 

W ramach zadania przeprowadzono zajęcia sportowe (2x w tygodniu po 90 min. w terminie od 1.05.2013 

do 30.06.2013 r.) dla zawodników klubu i chętnych mieszkańców Łańcuta. Pięciu zawodników 

startowało w Mistrzostwach Polski w wyciskaniu sztangi leżąc techniką klasyczną w Kielcach. 

Z otrzymanej dotacji na realizację projektu: 

- wypłacono stypendia dla zawodników – 1 200 zł, 

- zakupiono sprzęt sportowy – 800 zł. 

 

Zadanie:  

Współzawodnictwo sportowe oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej 

do działalności sportowej w zakresie tenisa stołowego, zrealizowane przez Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Miasta Łańcuta, dotacja w kwocie 2 000 zł. 

W ramach zadania odbyły się zajęcia sportowe – treningi (3 x w tygodniu po 2 h w terminie od 1.07.2013 

do 31.12.2013 r.), ponadto zgłoszono do rozgrywek ligowych (II, III i IV liga – Podkarpacki Okręgowy 

Związek Tenisa Stołowego oraz II liga – Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego) trzy drużyny. 

Z otrzymanej dotacji na realizację projektu: 

- opłacono przejazdy na mecze i treningi – 1 000 zł 

- opłacono licencje i opłaty sportowe – 1 000 zł 

 

Zadanie:  

Piłka nożna sposobem na lepsze zdrowie i organizację czasu wolnego, zrealizowane przez: 

Łańcucki Klub Sportowy Stal Łańcut, dotacja w kwocie: 16 000 zł. 

W ramach zadania odbyło się szkolenie piłkarzy w czterech grupach: junior starszy, junior młodszy, 

trampkarz starszy, trampkarz młodszy (20 osób w każdej grupie, zajęcia 2x w tyg. w terminie 

od 20.04.2013 do 31.07.2013 r.), rozegrano również 22 meczy w lidze okręgowej oraz 24 meczy w Lidze 

Podkarpackiej. 

Z otrzymanej dotacji na realizację projektu: 

- opłacono wynagrodzenie dla trenera – 3 600 zł 

- zakupiono sprzęt sportowy – 2 600 zł 

- zakupiono wyżywienie – 1 700 zł 

- dokonano opłat sędziowskich – 3 150 zł 

- opłacono transport – 4 950 zł 

 

Zadanie:  

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi piłki koszykowej na terenie Miasta Łańcuta 

w 2013 roku, zrealizowane przez: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Łańcut, dotacja w kwocie: 

83 000 zł. 

W ramach zadania zorganizowano zajęcia o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży w terminie 

1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Zorganizowano także imprezy sportowo – rekreacyjne mające na celu 

wskazywanie efektywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Ponadto zadanie obejmowało udział 

w rozgrywkach ligowych, Mistrzostwach Podkarpacia w piłce koszykowej mężczyzn oraz organizację 

turniejów. Społeczność miasta uczestniczyła w meczach o mistrzostwo I ligi w koszykówce mężczyzn, 

gdzie drużyna seniorów zdobyła piąte miejsce. 

Z otrzymanej dotacji na realizację projektu: 

- opłacono wynagrodzenia sędziów – 15 000 zł 

- opłacono stypendia sportowe – 60 000 zł 

- opłacono udział w rozgrywkach ligowych – 8 000 zł 
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Zadanie:  

Realizacja projektu służącego poprawie warunków i poprawie wyników we współzawodnictwie 

sportowym na terenie Miasta Łańcuta w 2013 roku oraz zwiększenie dostępności społeczności 

lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe „II Łańcucki Maraton 

MTB – 3.05.2013 r.” „Łańcucki Klasyk Szosowy – 1.09.2013 r.” zrealizowane przez Łańcuckie 

Towarzystwo Cyklistów, dotacja w kwocie: 4 000 zł.  

W ramach zadania zorganizowano: 

- maraton, w którym czynnie wzięło udział 147 kolarzy, a około 60 zawodników jechało rekreacyjnie; 

- wyścig, w którym czynnie wzięło udział 89 kolarzy, a około 20 zawodników jechało rekreacyjnie. 

Z otrzymanej dotacji zakupiono nagrody dla zawodników. 

 

 

 

ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA, PRZECIWDZIAŁANIA 

UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, WYPOCZYNKU DZIECI 

I MŁODZIEŻY ORAZ TRURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA 

 

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM  
 

Na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii, przyjętego Uchwałą Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta  

z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok   

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

 

w 2013 roku ogłoszony został jeden konkurs na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

Tematyka zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom 

i patologiom społecznym: 

1. Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących, jako formy przeciwdziałania 

uzależnieniom w zakresie: 

a) piłki siatkowej, 

b) tenisa stołowego. 

2. Prowadzenie środowiskowego programu opiekuńczo-wychowawczego wraz z dożywianiem 

dzieci. 

3. Organizowanie opieki profilaktyczno-wychowawczej dla młodzieży. 

4. Organizowanie zajęć edukacyjnych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych, jako formy 

zapobiegania uzależnieniom. 

5. Organizowanie małych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. 

6. Organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych oraz sportowych promujących zdrowy styl 

życia. 

7. Organizowanie imprez w zakresie promocji zdrowia i przeciwdziałania narkomanii. 
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ilość złożonych ofert:  

- na ogłoszony konkurs - 26 

- na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie - 1 

liczba ofert odrzuconych: 12 (11 ofert nie spełniało wymogów formalno-prawnych zawartych 

w ogłoszeniu o konkursie , 1 oferta została odrzucona na poziomie oceny merytorycznej) 

liczba podpisanych umów: 15 

kwota przyznanych dotacji na zadania z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym: 66 500 zł 

 

Opis i rezultaty zrealizowanych zadań 

Zadanie: 

Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży jako formy 

przeciwdziałania uzależnieniom, realizowały następujące organizacje: 

 

 Miejski Klub Sportowy Łańcut w okresie od maja do listopada 2013 r. prowadził zajęcia 
sportowe i imprezy sportowo-rekreacyjne z zakresu piłki siatkowej dla 16 zawodniczek w wieku od 11-
17 lat. Zajęcia prowadzono 2 x w tygodniu  (po 2 godz.).  Klub zorganizował  mecze piłki siatkowej na 
miejscu i wyjazdowe. Ponadto dla uczestniczek została zorganizowana  obozowa akcja letnia  w trzech 
modułach, o łącznej ilości 10 dni. 
Kwotę dotacji w wysokości 10 000 zł przeznaczono na: 

 dofinansowanie organizacji meczów,   

 dofinansowanie turniejów wyjazdowych,   

 obozu. 
 

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Miasta Łańcuta w okresie od 
maja do listopada 2013 r. prowadziło zajęcia w zakresie tenisa stołowego. Zajęcia odbywały się 5 razy 
w tygodniu i uczestniczyło w nich  około 40 osób, w tym ok. 30 dzieci i młodzieży.  W ramach zadania 
zorganizowano cztery turnieje tenisa stołowego, z czego dwa z nich miały charakter lokalny- skierowany 
głównie do mieszkańców Łańcuta i okolic (z okazji święta 3-go Maja oraz 11 listopada), a dwa otwarte 
pn. „Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stołowego oraz Mistrzostwa Podkarpacia Weteranów. Podczas 
realizacji zadania  uczestnicy zajęć startowali w zawodach indywidualnych, organizowanych przez 
Podkarpacki Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie oraz kluby i stowarzyszenia na terenie 
województwa podkarpackiego. Prowadzone zajęcia popularyzowały uprawianie sportu, integrowały 
sportowców, aktywizowały uprawianie kultury fizycznej oraz likwidowały sportowe dysproporcje 
międzyśrodowiskowe. 
Dotację w wysokości 7000 zł przeznaczono na: 

  finansowanie wynagrodzenia instruktora prowadzącego zajęcia   

  zakup drobnego sprzętu sportowego 
 

  

Zadanie: 

Organizowanie małych form wypoczynku letniego dla dzieci młodzieży realizowane było przez 

dwie organizacje pozarządowe:  

 

 Fundację Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku. W ramach wyżej 
wymienionego zadania Klub Wzrastanie w Łańcucie zorganizował w miesiącu czerwcu dwudniową 
wycieczkę do Krynicy. W wycieczce wzięło udział 15 wychowanków pochodzących z rodzin 
najbiedniejszych, potrzebujących i zagrożonych uzależnieniami. Młodzież zwiedzając pogłębiła wiedzę 
krajoznawczą, zapoznała się z historią Karpackiej Troi. Grupa uczestników poprzez wypoczynek 
zintegrowała się, a wspólnie spędzony czas wpłynął na złagodzenie skutków niekorzystnego wpływu 
środowiska rodzinnego. Z przyznanej dotacji 3 000 zł zostały pokryte koszty organizacji wycieczki  
(m.in. opłaty za transport,  noclegi i wyżywienie, bilety wstępu, przewodnika). 
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 Parafia Rzymskokatolicką pw. Św. Stanisława Biskupa w Łańcucie w okresie od 6 do 26 
sierpnia 2013r. zorganizowała wypoczynek letni dla 21 dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, 
zagrożonych patologią społeczną oraz o niskim statusie materialnym. Celem półkolonii było 
zapewnienie dzieciom rozrywek powodujących radość i odprężenie, zintegrowanie grupy, rozbudzenie 
zainteresowań, pomoc w kształtowaniu osobowości i pokonywaniu problemów osobistych. Ponadto 
nauczenie dzieci umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w grupie, rozwój intelektualny, 
emocjonalny  i kulturalny uczestników. Dzieci podczas półkolonii miały zapewnione dwa posiłki 
(śniadanie i obiad) oraz ciekawy program z wyjściem na basen  i dwoma wycieczkami. Dotacja w kwocie 
3 000 zł została przeznaczona przede wszystkim na sfinansowanie wyżywania dla dzieci. 
 

 

Zadanie: 

Organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych oraz sportowych promujących zdrowy styl 

życia” zostało zrealizowane przez: 

 

 Łańcucki Klub Sportowy Stal Łańcut przygotował Piknik Rodzinny „Nasz Stadion 2013 r.” 
w dniu 30 czerwca 2013r. dla około 200 osób, w tym zawodników pięciu grup piłkarskich wraz 
z rodzicami i dziećmi. W ramach imprezy przeprowadzono mecze piłki nożnej w kilku grupach 
wiekowych  oraz wiele konkursów, indywidualnych gier i zabaw. Dotacja w wysokości 3 000 zł została 
przeznaczona na zakup nagród oraz wyżywienia. 
 

 Łańcucki Klub Motocyklowy „HORDA ŁAŃCUT”  zorganizował w dniu 11 sierpnia 2013 roku 
Piknik Rodzinny w ramach imprezy ”MOTOFESTIWAL 2013”.  Na program imprezy składały się: msza 
św., zabawy edukacyjne dla dzieci prowadzone z clownem, pokaz sprzętu gaśniczego, sprzętu 
wojskowego, tor kartingowy dla dzieci, wesołe miasteczko dla dzieci, pokaz ratownictwa medycznego, 
sztuki grillowania oraz występy zespołów „Kampania Cantry”, „Ekrol”. W integracyjnej imprezie 
społeczeństwa Łańcuta wzięło udział około 700 osób. Dotacja w kwocie 3000 zł została przeznaczona 
na  opłatę   toitoi oraz zakup odznak, koszulek. 
 

 Stowarzyszenie Perełki z Łańcuta, które zorganizowało w dniu 28 września 2013 r. Festiwal 
Piosenki Osób Niepełnosprawnych pt. „Tobie powierzam drogę”.  W imprezie udział wzięło 174 osób, 
w tym osoby niepełnosprawne -podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białobrzegach, 
podopieczni Stowarzyszenia Perełki z Łańcuta oraz inne osoby zaproszone.  Na program imprezy 
składały się: 
- przegląd   twórczości  osób   niepełnosprawnych  intelektualnie,  w tym  przegląd piosenki, 

- prezentacja  prac  plastycznych na temat zdrowego stylu życia  oraz profilaktyki  uzależnień, 

- quiz dotyczący zdrowego stylu życia oraz profilaktyki uzależnień,  

- opracowanie i rozdawanie ulotek nt. szkodliwości alkoholu, narkotyków oraz papierosów, 

- kącik terapii zajęciowej  –rękodzieła. 

Festiwal przyczynił się do zintegrowania osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. Dotacja 

w kwocie 1 500 zł została przeznaczona na zakup nagród, materiałów oraz druk plakatów. 

 

 Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów, które w dniu 30 czerwca 2013r. zorganizowało imprezę 
3 Łańcucką Roweromanię, połączoną z pogadanką na temat uzależnień pt. „Uzależnienia-problem 
wyolbrzymiany czy wciąż aktualny” Uczestniczyło w niej około 250 osób, z tego w wyścigach 
rowerowych 80 osób. Celem tej imprezy było promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, ukazanie 
zdrowej   rywalizacji sportowej w jeździe na rowerze, a także umiejętności unikania zagrożeń 
pochodzących z nadużywania wszelakiego rodzaju używek oraz prawidłowej koegzystencji wszystkich 
uczestników na drogach publicznych. Z przyznanej dotacji w wysokości  2500 zł zostały pokryte koszty 
zakupu nagród dla uczestników wyścigu. 
  

Zadanie: 

Prowadzenie zajęć artystycznych i imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży jako formy 

przeciwdziałania uzależnieniom – Udział Zespołu tanecznego Gracja w Pucharze Świata 

w Czechach realizowało Stowarzyszenie Taneczne ART DANCE w Łańcucie. W dniach 4-6 

października 2013r. 45 dzieci wzięło udział w Pucharze Świata w Usti nad Labem w Czechach. 
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Mistrzostwa zakończyły się dwukrotnym zdobyciem Pucharu Świata. Kwota dotacji w wysokości 

1 500 zł została wykorzystana na częściowe pokrycie kosztów przewozu zespołu.  

 

Zadanie: 

Prowadzenie środowiskowego programu opiekuńczo- wychowawczego wraz dożywianiem 

dzieci”- „Tęczowa świetlica” realizowała Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II 

„Wzrastanie” w Lipniku. Program prowadzono od 1 maja  do 30 listopada 2013 r. dla 15 dzieci, zaś 

ogółem w projekcie uczestniczyło 45 wychowanków. Prowadzący w/w świetlicę zapewniali dzieciom 

opiekę po zajęciach szkolnych oraz systematyczną pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych. 

Prowadzone były różne zajęcia, przede wszystkim opiekuńczo – wychowawcze, rekreacyjno-sportowe, 

z języka angielskiego,, kulturalno-oświatowe, artystyczne oraz profilaktyczne. Projekt zapewnił 

prawidłowy rozwój kontaktów interpersonalnych wśród dzieci, rozwijanie umiejętności radzenia sobie 

w sytuacjach trudnych i z problemami mogącymi mieć szkodliwy wpływ na zdrowie. Ważną częścią 

projektu było zapewnienia uczestnikom codziennego posiłku. W ramach prowadzonego dożywiania 

wydano około 1800 posiłków.  

Otrzymaną dotację w wysokości 14 000 zł  wydatkowano na: 

- dożywianie dzieci,    

- wynagrodzenie dla wychowawcy-dyrektora świetlicy, 

- instruktora z zajęć języka angielskiego,     

- wynagrodzenie instruktora zajęć rekreacyjno-sportowych, 

- bilety wstępu,  

- środki czystości, inne.   

  

Zadanie: 

Organizowanie opieki profilaktyczno – wychowawczej dla młodzieży” realizowały następujące 

organizacje: 

 

 Klub „Wzrastanie” w Łańcucie realizował program w okresie od września do listopada 2013 r., 
dla 12 stałych wychowanków. Placówka zapewniała opiekę młodzieży po zajęciach szkolnych i w czasie 
wolnym od szkoły.  Prowadzone były różne zajęcia, przede wszystkim opiekuńczo – wychowawcze, gry 
i zabawy sportowe, a także   korepetycje z języka polskiego i  matematyki. Młodzież, ponadto brała 
udział w różnych konkursach, wystawach i kiermaszach. 
Kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 6 000 zł przeznaczono na finansowanie wynagrodzenia 

wychowawcy.   

 

 Stowarzyszenie Perełki z Łańcuta w okresie od maja do listopada 2013r. realizowało program 
pn. „Wyjdź ze skorupy”, który adresowany był do osób niepełnosprawnych (14 osób) oraz młodzieży 
(10 osób). Członkowie stowarzyszenia na cotygodniowych spotkaniach organizowali zajęcia przede 
wszystkim młodzieży niepełnosprawnej, które rozwijały wrażliwość społeczną, umiejętność pomocy 
ludziom potrzebującym.  Dotacja w wysokości 4 000 złotych została przeznaczona na zakup materiałów 
do prowadzenia zajęć artystycznych, plastycznych, muzycznych, materiałów do prowadzenia terapii 
zajęciowej oraz projektora multimedialnego. 
 

Zadanie:  

Organizowanie zajęć edukacyjnych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych jako formy 

zapobiegania uzależnieniom realizowane było przez: 

 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu. Stowarzyszenie, w ramach 
zadania, zorganizowało wycieczkę turystyczno-krajoznawczą do Wieliczki, Duszników Zdroju oraz 
Teplic. W terminie 19-25 maja 2013 roku 51 osób, w tym 14 mieszkańców Łańcuta (7 osób 
niepełnosprawnych i 7 opiekunów) wzięło udział  w tej formie wypoczynku. Uczestnikami wycieczki były 
dzieci i młodzież, którzy z uwagi na posiadający stopień niepełnosprawności (znaczny lub 
umiarkowany),  w związku  z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji musiały być pod opieką 
lub pomocą drugiej osoby. Wycieczka wpłynęła na zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych 
oraz ich sprawności fizycznej. Rozbudzono zainteresowanie turystyką a w  grupie nastąpiła integracja 
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miedzy uczestnikami. Wspólny wypoczynek pozwolił im zapomnieć o chorobie i trudnościach życia 
codziennego. Z dotacji w kwocie 2000 zł dofinansowano koszty wyżywienia  i zakwaterowania 
uczestników. 
 

 Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Działania podjęte w ramach 
realizacji zadania wpłynęły na aktywizację osób starszych, ich rozwój intelektualny i kulturalny oraz 
sprawność psychiczną i fizyczną. Dla słuchaczy zorganizowano 2 sesje wyjazdowe, wyjście na koncert, 
ćwiczenia rehabilitacyjne oraz zajęcia rękodzieła artystycznego. W sesjach wyjazdowych wzięło udział 
51-83 osób, w koncercie 50, na basenie 10-15, zaś  w zajęciach z rękodzieła 12-17 osób. Ogólnie 
w projekcie rotacyjnie uczestniczyło około 475 osób. 
Ze środków dotacji w wysokości 3 000 zł  sfinansowano sesje wyjazdowe, bilety na koncert, opłacono 
transport, zakupiono materiały do zajęć oraz opłacono organizację ćwiczeń ogólnosprawnościowych.  
 

 Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe. Stowarzyszenie, w ramach zadania realizowanego 
od 1 maja do 30 czerwca 2013 r., zorganizowało dwudniową wycieczkę do Krakowa i okolic 
dla najzdolniejszych uczniów łańcuckich szkół podstawowych i gimnazjalnych, wyróżniających się nie 
tylko wysokimi wynikami w nauce, ale również społeczną postawą, działalnością charytatywną na rzecz 
swojego środowiska, aktywnym udziałem w kołach zainteresowań, klubach sportowych i tanecznych. 
W wycieczce udział wzięło 20 uczniów. Dotacja w kwocie 3 000 złotych została przeznaczona na 
dofinansowanie  kosztów wynajmu autokaru oraz sfinansowanie w całości kosztów noclegów 
i wyżywienia oraz biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.  
 

 

ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY 

RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA 

SZANS TYCH RODZIN I OSÓB  

 

POMOC SPOŁECZNA  

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

w 2013 roku ogłoszony został jeden konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 

Nazwa zadania z zakresu pomocy społecznej: 

Zapewnienie gorącego posiłku (przygotowanie i dostarczenie posiłków dla potrzebujących) 

ilość złożonych ofert: 1 

liczba ofert odrzuconych: 0 

liczba podpisanych umów: 1 

kwota przyznanych dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej: 50 000 zł 

 

Opis i rezultaty zrealizowanego zadania 

Zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łańcuckie 

obejmowało zapewnienie codziennego gorącego posiłku w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 

2013 r. oraz paczek okolicznościowych z okazji Światowego Dnia Chorego (15 paczek za kwotę 170 zł), 

Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia (łącznie 250 paczek na kwotę 3 600 zł), Dnia Dziecka, 

św. Mikołaja (dla dzieci – łącznie 26 szt. na kwotę 1 350 zł). Łącznie wydano 28 619 obiadów (dziennie 

korzystało z nich około 118 osób, w tym 10 bezdomnych) oraz 291 paczek. Dzięki wydawanym posiłkom 

i udzielonej pomocy żywnościowej polepszył się standard życiowy ludzi będących w ciężkich warunkach 

materialnych i bytowych. 

Z dotacji w kwocie 50 000 zł opłacono wynagrodzenie dla kucharek. 
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ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU NAUKI, SZKOLNICTWA, EDUKACJI, OŚWIATY 

I WYCHOWANIA 

 

OŚWIATA 

 

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

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

 

w 2013 roku ogłoszony został jeden konkurs na realizację zadań z zakresu oświaty 

Nazwa zadania z zakresu oświaty: 

Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Łańcuta do ośrodka rehabilitacyjno- edukacyjno- 
wychowawczego w Rzeszowie 
 

ilość złożonych ofert:  1 

liczba ofert odrzuconych: 0 

liczba podpisanych umów: 1 

kwota przyznanych dotacji na zadania z zakresu oświaty: 18 080 zł 

 

Opis i rezultaty zrealizowanego zadania 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowie w terminie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.zrealizowało powierzone zadanie poprzez zabezpieczenie dowozu 
dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Łańcuta na zajęcia edukacyjne do Rzeszowa, gdzie realizują 
swój obowiązek szkolny zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej, i po zajęciach, 
z powrotem z Rzeszowa do Łańcuta. Dzieci były dowożone na zajęcia 5 dni w tygodniu przez 11 
miesięcy. W czasie dowozu zabezpieczona była profesjonalna opieka sprawowana przez 
zapewnionego opiekuna dziecięcego. Mikrobus przeznaczony do dowozu spełniał wymogi w zakresie 
bezpieczeństwa uczniów oraz ubezpieczenia w czasie transportu. Dotacja w kwocie 18 080 zł została 
przeznaczona na: 
- wynagrodzenie kierowcy, 
- wynagrodzenie opiekuna, 
- zużycie paliwa. 

 

 

ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI  

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

Miasto Łańcut, w ramach ochrony przeciwpożarowej, wspiera trzy stowarzyszenia realizujące statutowe 

zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej: OSP Łańcut – Miasto, OSP Łańcut – Podzwierzyniec, 

OSP Łańcut – Przedmieście. W 2013 roku z budżetu Miasta wydatkowano kwotę 35 748 zł na 

wyposażenie i inwestycje w/w jednostek. 

Kwotę tę przeznaczono na: 

- dotację w wysokości 6 748 zł na bieżącą działalność OSP Łańcut – Przedmieście, 

- dotację w wysokości 27 000 zł na modernizację budynku OSP Łańcut – Przemieście, 

- bieżące wydatki OSP Łańcut – Miasto – 1 000 zł, 

- bieżące wydatki OSP Łańcut – Podzwierzyniec – 1 000 zł. 
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INNE FORMY WSPARCIA FINANSOWEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  

 

W trybie pozakonkursowym poprzez zakup i przekazanie nagród, dofinansowano imprezy 

organizowane przez następujące organizacje pozarządowe: 

 

1. Łańcucki Klub Sportowy „Stal” Łańcut – zakup nagród na Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 

Burmistrza Miasta Łańcuta „Łańcut CUP 2013”, kwota: 1199,99 zł. 

2. Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku – zakup nagród na II Spartakiadę 

„Aktywni Seniorzy 60+”, kwota: 998,60 zł. 

3. Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego „Śruby” – zakup 

nagród na Turniej Piłki Nożnej „Młodzi nie tylko kibicują, ale i grają”, kwota: 300 zł. 

4. Miejski Klub Sportowy Łańcut – zakup nagród na Turniej Noworoczny o Puchar Burmistrza 

Miasta Łańcuta, kwota: 1000 zł. 

5. Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe – zakup nagród na konkurs pt. „Najlepszy z najlepszych”, 

promującego młodzież szczególnie uzdolnioną, kwota: 1021,25zł. 

 

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ TECHNICZNIE , 

SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE LUB FINANSOWO ORGANIZACE POZARZĄDOWE 

ORAZ PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/166/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie 

zasad korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Gminy Miasto Łańcut, organizacje pozarządowe 

realizujące zadania własne gminy, mogą korzystać nieodpłatnie z urządzeń i obiektów sportowych 

Miasta Łańcuta. Ponadto Miasto Łańcut w 2013 roku bezpłatnie udostępniało lokalne na działalność 

statutową wielu organizacjom pozarządowym. 

Zestawienie organizacji korzystających z tej formy wsparcia prezentuje Tabela nr 3 stanowiąca 

załącznik do sprawozdania. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Załączniki: 

Tabela nr 1 – Zbiorcze zestawienie informacji o dotacjach udzielonych z budżetu Miasta w 2013 roku 

Tabela nr 2 – Zestawienie organizacji pozarządowych i kwot udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych w 2013 roku 

Tabela nr 3 – Zbiorcze zestawienie kosztów poniesionych w 2013 roku z tytułu nieodpłatnego korzystania z obiektów gminy przez 

organizacje pozarządowe 

 

 

Pismo przygotowała: Agnieszka Kuźniar - podinspektor 

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia 

tel. +48 17 249 04 49 

e.mail: a.kuzniar@um-lancut.pl 
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TABELA NR 1 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2013 ROKU 
 

Zadania publiczne - zakres 

Ilość 
ogłoszonych 
konkursów 

(zadań) 

Ilość złożonych 
ofert na 

realizację zadań 

Ilość ofert 
odrzuconych 

Ilość umów 
zawartych na 

realizację 
zadań 

publicznych 

Łączna suma 
przekazanych 

dotacji 

Liczba 
organizacji 

pozarządowych 
realizujących 

zadania 
publiczne 

finansowane 
z budżetu 

Miasta Łańcuta 

Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i 
dziedzictwa 
narodowego 

kultura 1 (3) 4 2 2 

13 600 
zł 

10 600 
zł 

2 

ochrona dóbr 
kultury 

i dziedzictwa 
narodowego 

1 (1) 1 0 1 
3 000 

zł 

Organizacja nie 
zrealizowała 

zadania 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu 

1 (1) 7 1 6 110 000 zł 6 

Pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin 

i osób 

1 (1) 1 0 1 50 000 zł 1 

Ochrona zdrowia, przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 

społecznym, wypoczynek dzieci 
i młodzieży oraz turystyka 

i  krajoznawstwo 

1 (8) 27 12 15 66 500 zł 12 

Nauka, szkolnictwo, edukacja, 
oświata i wychowanie 

1 (1) 1 0 1 18 080 zł 1 

 
Ogółem 

 
6 (15) 41 15 26 258 180 zł 22 
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TABELA NR 2  

ZESTAWIENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I KWOT  UDZIELONYCH DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 

ROKU 
 

Nazwa organizacji 

Zakres realizowanego zadania 

Kwota razem 

Kultura, 
ochrona dóbr 

kultury 
i dziedzictwa 
narodowego 

sport 
ochrona 
zdrowia 

opieka 
społeczna 

oświata 

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Łańcucie  83 000    83 000 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łańcuckie    50 000  50 000 

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „ Wzrastanie”   
14 000 
6 000 
3 000 

  23 000 

Łańcucki Klub Sportowy „Stal Łańcut”  16 000 3 000   19 000 

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym     18 080 18 080 

Miejski Klub Sportowy Łańcut   10 000   10 000 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Miasta Łańcuta  2 000 7 000   9 000 

Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzeskiego w Łańcucie 7 000     7 000 

Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe w Łańcucie 3 600  3 000   6 600 

Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów w Łańcucie  4 000 2 500   6 500 

Stowarzyszenie Perełki z Łańcut   
1 500 
4 000 

  5 500 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa w Łańcucie   3 000   3 000 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Piłki Nożnej Powiatu Łańcuckiego –
Młodzieżowy Klub Piłkarski „Junior” Łańcut 

 3 000    3 000 

Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku   3 000   3 000 

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze w Łańcucie  3 000     3 000 

Łańcucki Klub Motocyklowy Horda Łańcut   3 000   3 000 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Zieloni”  2 000    2 000 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci   2 000   2 000 

Stowarzyszenie Taneczne Art. Dance   1 500   1 500 

 
RAZEM 

 
13 600 

110 
000 

66 500 50 000 18 080 258 180 
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TABELA NR 3 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW PONIESIONYCH  W 2013 ROKU Z TYTUŁU  NIEODPŁATNEGO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW MIASTA 

ŁAŃCUTA PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE  

 
 

Lp. Infrastruktura Gminy/obiekty Nazwa organizacji Kalkulowana kwota 

1. KRYTA PŁYWALNIA 

PTG Sokół 
ŁKS Stal Łańcut 
Uniwersytet III Wieku 
UKS Wodniak 
Fundacja Wzrastanie 
Ośrodek Caritas Wysoka 

3 080,00 
5 880,00 
660,00 

12 180,00 
5 480,00 
1 344,00 

RAZEM: 28 624,00 
2.  BASEN OTWARTY Fundacja Wzrastanie 534,00 

RAZEM: 534,00 

3. HALA SPORTOWA 

PTG Sokół  
MKS  
ŁKS Stal Łańcut 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Miasta Łańcuta 
Uniwersytet III Wieku 
UKS przy I LO 
Szkolny Związek Sportowy 
MKP Junior 

29 304,50 
8 954,75 
4 149,50 
838,50 
172,00 
473,00 

1 505,00 
258,00 

RAZEM: 45 655,25 

4.  SALA FITNESS 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Miasta Łańcuta 
Uniwersytet III Wieku 
UKS Akrobata 

6 501,00 
1 826,00 
4 339,50 

RAZEM: 12 666,50 

5.  STADION MIEJSKI 
ŁKS Stal Łańcut 
Szkolny Związek Sportowy 
MKP Junior 

87 925,00 
750,00 

28 650,00 

RAZEM: 117 325,00 

6. SALA KONFERENCYJNA 
MKS 
PTG Sokół  

975,00 
250,00 

RAZEM: 1 225,00 
MOSiR RAZEM: 206 029,75 
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7. MIEJSKI DOM KULTURY 
Stowarzyszenie Diabetyków 
Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Łańcut 
Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet III Wieku 

400,00 
1 800,00 
2 000,00 

MDK RAZEM: 4 200,00 

8. 
MIEJSKA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA 
Polski Związek Niewidomych Koło Łańcut 1 800,00 

MBP RAZEM: 1 800,00 

9. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 

PTG Sokół 
ŁKS Stal Łańcut 
MKS 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Miasta Łańcuta 
MKP Junior 

7 401,60 
5 754,00 
5151,60 
3 266,40 
466,20 

SP2 RAZEM: 22 039,80 

11. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 
MKP Junior 
Zespół Taneczny Iskierka 
Zespół Tańca Estradowego EKROL 

1 770,00 
6 720,00 
5 920,00 

PG1 RAZEM: 14 410,00 

12. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 
Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum 
nr 2 w Łańcucie 

2 400,00 

ZS1 RAZEM: 2 400,00 
13. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW Polski Komitet Pomocy Społecznej 2 527,47 

MZB RAZEM: 2 527,47 

 

Koszty za 2013 rok OGÓŁEM 
 

 
253 407,02 

 


