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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 2014 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. 
Zakres zadań, które były realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi  
obejmował zadania publiczne z: 

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) ratownictwa i ochrony ludności,   
7) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 
8) 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, udzielając pomocy 
w organizowaniu wielu przedsięwzięć sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych oraz  
oświatowych czy bezpłatnie udostępniając obiekty Miasta Łańcuta na prowadzenie 
działalności statutowej.  

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. 

Współpraca Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzona była  zgodnie obowiązującymi zasadami: pomocniczości, suwerenności 
stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności oraz praworządności. 
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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 roku 2014 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. Działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. 
3. Organizacja koncertów muzycznych w Łańcucie. 

 
ilość złożonych ofert : 4 
liczba ofert odrzuconych: 0 
liczba podpisanych umów: 4 
suma przekazanych dotacji na zadania publiczne z zakresu kultury: 18 000 zł 
 

Opis i rezultaty zrealizowanych zadań. 

Zadanie: 
 
„Organizacja konkursów, przeglądów, plenerów, warsztatów z zakresu muzyki i plastyki”, 
została zrealizowana przez Fundację Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” 
w Lipniku. Program prowadzono od 1 czerwca 2014 do 30 września 2014 r. Fundacja 
przygotowała i przeprowadziła 5-dniowe wakacyjne warsztaty muzyczno-plastyczne dla 
dzieci i młodzieży (30 osób) z terenu Miasta Łańcuta w miejscowości Lipnik koło Sieteszy. 
Uczestnicy poznali i doskonalili techniki plastyczne, naukę śpiewu i gry na wybranych 
instrumentach muzycznych. Zorganizowano wystawę poplenerową prac wytworzonych 
w czasie warsztatów. 
Kwotę dotacji w wysokości 4 000 zł, przekazano na: 
- wynagrodzenie instruktora zajęć plastycznych, 
- wyżywienie dzieci i młodzieży. 
 
Zadanie: 
 
„Działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego”, realizowały następujące 
organizacje: 
 
1. Łańcuckie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „GEST”, w ramach 
realizacji zadania od maja do listopada 2014 r., zorganizowało 31 godzin zajęć taneczno-
gimnastycznych dla tancerzy zespołu. W zajęciach brało udział 25 osób. Rozpowszechniano 
kulturę taneczną wśród dzieci i młodzieży. Tancerze poznali nowe techniki i figury, 
doskonalili swoją formę, co zmotywowało ich do dalszej pracy. 
Kwotę dotacji w wysokości 2 000 zł, przekazano na wynagrodzenie trenera gimnastycznego. 
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2. Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej – Parafialny Oddział Łańcut. Zadanie 
realizowane było od kwietnia do czerwca 2014 roku. Wystawiono dwa przedstawienia, 
w przygotowaniu których brało udział ponad 25 osób. Zwiększyła się liczebność grupy 
teatralnej, która nabrała doświadczenia scenicznego oraz wzrosło zainteresowanie 
spektaklami teatralnymi w społeczności lokalnej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. 
Przedstawienia obejrzało łącznie około 1000 osób. 
Kwotę dotacji w wysokości 2 000 zł, przeznaczono na zakup mikrofonów bezprzewodowych. 
 
Zadanie: 
 
Organizacja koncertów muzycznych w Łańcucie, została zrealizowana przez Stowarzyszenie 
Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie. W realizacji zadania 
trwającego od lipca do października 2014 r., wzięło udział 407 uczestników, w tym 42 
obcokrajowców, którzy mieli okazję doskonalić swój warsztat muzyczny. Podczas realizacji 
zadania uczestnicy brali udział w lekcjach indywidualnych korzystając z rad wybitnych 
polskich i zagranicznych pedagogów, wykładach i prelekcjach, koncertach publicznych jako 
wykonawcy i słuchacze. Podczas realizacji zadania odbyło się 79 koncertów. 
Kwotę dotacji w wysokości 10 000 zł, przeznaczono na: 
- honoraria za koncerty, 
- wynajem sal na zajęcia,  
- wypożyczenie nut i instrumentów. 
 
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 roku 2014 ogłoszony został  jeden konkurs na realizację zadań z zakresu sportu  
  
Tematyka zadań z zakresu sportu: 
  
Realizacja zadania własnego Miasta Łańcuta, polegającego na tworzeniu warunków  
sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta Łańcuta w 2014 roku.  
  
ilość złożonych ofert:   8 
liczba ofert odrzuconych:   0 
liczba podpisanych umów: 8 
suma przekazanych dotacji na zadania publiczne zakresu sportu:  110 000 zł 
 
 Opis i rezultaty zrealizowanych zadań. 
 
Zadanie: 
 
„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi piłki koszykowej na terenie Miasta 
Łańcuta w 2014 roku”, zrealizowane zostało przez Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 
SOKÓŁ. W ramach zadania zorganizowano zajęcia o charakterze sportowym dla dzieci 
i młodzieży w terminie od stycznia do listopada 2014 roku. Zorganizowano także imprezy 
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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 szóste miejsce. 
Kwotę dotacji w wysokości 75 000 zł, przeznaczono na: 
- stypendia sportowe 
- wynagrodzenia sędziów 
 
Zadanie: 
 
„Piłka nożna sposobem na lepsze zdrowie i organizację czasu wolnego” zrealizowane przez 
Łańcucki Klub Sportowy „Stal” Łańcut. W terminie od kwietnia do czerwca 2014 roku, 
zorganizowano szkolenie piłkarzy w trzech grupach: junior starszy, junior młodszy i seniorzy 
(20 osób w każdej grupie, zajęcia 2x w tygodniu). Rozegrano 22 mecze w lidze okręgowej 
oraz 11 meczy w lidze podkarpackiej. 
Kwotę dotacji  w wysokości 11 000 zł, przeznaczono na: 
- wynagrodzenie dla trenera, 
- koszty transportu na mecze i treningi 
- wynagrodzenie sędziów 
- zakup butów piłkarskich. 
 
Zadanie: 
 
Realizacja projektu służącego poprawie warunków i poprawie wyników we 
współzawodnictwie sportowym na terenie Miasta Łańcut w 2014 roku oraz zwiększenie 
dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje 
sportowe „Siatkówka mimo wszystko” została zrealizowana przez Miejski Klub Sportowy 
Łańcut w terminie od czerwca do listopada 2014 roku. W zakresie realizacji programu 
szkolenia sportowego prowadzono systematyczne zajęcia z piłki siatkowej (2x w tygodniu). 
Zawodniczki wzięły udział w 7 wyjazdowych turniejach siatkówki oraz 5 meczach ligowych. 
Zorganizowano obóz letni dla 20 osób. Zakupiono stroje sportowe dla 20 zawodniczek.  
Kwotę dotacji w wysokości 5 000 zł, przeznaczono na: 
- udział w turniejach wyjazdowych, 
- organizację obozu letniego, 
- udział w rozgrywkach ligowych, 
- zakup strojów sportowych, 
- obsługę finansowo-księgową. 
 
Zadanie: 
 
„Realizacja projektu służącego poprawie warunków i poprawie wyników we 
współzawodnictwie sportowym na terenie Miasta Łańcuta w 2014 roku oraz zwiększenie 
dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje 
sportowe”, została zrealizowana przez Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów. W ramach 
zadania, w terminie do kwietnia do września 2014 roku, zorganizowano II Łańcucki Maraton 
MTB, (trasa wyścigu 45 km) w którym wzięło udział 142 kolarzy, oraz Łańcucki Klasyk 
Szosowy, (trasa wyścigu 65 km) w którym uczestniczyło 165 kolarzy. W dwóch wyścigach 
przyznano 51 nagród.  
Kwotę dotacji w wysokości 5 000 zł, przeznaczono na: 
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- nagrody dla zawodników, 
- środki zabezpieczenia trasy. 
 
Zadanie: 
 
„Junior sport” szkolenie sportowe z piłki nożnej dla dzieci, zostało zrealizowane przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Piłki Nożnej Powiatu Łańcuckiego – Młodzieżowy Klub 
Piłkarski „Junior”. Uczestnikami projektu zostało 75 dzieci, które w terminie od kwietnia do 
listopada 2014 roku, uczestniczyło w treningach piłki nożnej (2x w tygodniu po 90 minut).   
Uczestnicy brali udział w rozgrywkach ligowych i turniejach towarzyskich. Odbył się również  
turniej wewnątrz grup treningowych, gdzie rozdano dzieciom nagrody i medale. 
Kwotę dotacji w wysokości 4 000 zł, przeznaczono na: 
- wynagrodzenie trenerskie, 
- koszty transportu, 
- zakup sprzętu sportowego, 
- koszty zakupu nagród, 
- koszty promocji. 
 
Zadanie: 
 
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportów siłowych w Łańcucie, realizowane 
było przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Zieloni”. W trakcie trwania zadania od maja 
do czerwca 2014 roku, prowadzono zajęcia sportowe dla 35 uczestników (4 x w tygodniu po 
90 minut). 5 zawodników wzięło udział w Mistrzostwach Świata Juniorów w Rodby – Dania.     
4 reprezentantów z Łańcuta wystartowało w Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 16 i 18 
w Kielcach. 
Kwotę dotacji w wysokości 4 000 zł, przeznaczono na udział w Mistrzostwach Świata w Danii. 
 
Zadanie: 
 
Współzawodnictwo sportowe oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do 
działalności sportowej w zakresie tenisa stołowego, było zrealizowane przez 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Miasta Łańcuta. W trakcie 
realizacji projektu, od sierpnia do listopada 2014 r., prowadzone były zajęcia sportowe- 
treningi ( 3x w tygodniu po 2 godziny). Licencje PZTS uzyskało 21 zawodników. Uczestnicy 
wzięli udział w rozgrywkach ligowych. Regularnie na treningach uczestniczyli również 
zawodnicy nie posiadający licencji zwodniczych (około 15 osób). 
Kwotę dotacji w wysokości 3 000 zł, przeznaczono na: 
- drobny sprzęt sportowy, 
- licencje i opłaty sportowe. 
 
Zadanie: 
 
„Przygotowanie i udział zawodników akrobatyki sportowej uczniowskiego klubu 
sportowego Akrobata Łańcut w zawodach w zakresie współzawodnictwa dzieci 
i młodzieży”, realizował Uczniowski Klub Sportowy Akrobata Łańcut. W trakcie realizacji 
zadania od maja do października 2014 r., organizowano szkolenia zawodników Klubu. 
Uczestnicy wzięli udział w trzech turniejach takich jak Mistrzostwa Polski Juniorów 
Młodszych w Zielonej Górze (10 miejsce), Ogólnopolskich Zawodach Pierwszy Krok Sportowy 
w Brennej (brązowy medal), oraz Ogólnopolskie Zawody Młode Talenty w Drzonkowie. 
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Kwotę dotacji w wysokości 3 000 zł przeznaczono na: 
- udział w turniejach, 
- wyrobienie i aktualizacja licencji zawodniczych, 
- zakup lonży, 
- zakup strojów gimnastycznych. 
  
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 roku 2014 ogłoszono jeden konkurs ofert na realizację zadań z zakresu oświaty 
  
Tematyka zadań z zakresu oświaty: 
 
Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Łańcuta do: 
1) Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie 
2) Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Caritas” w Wysokiej, 
dla podmiotów uprawnionych zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                                       
z działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. 
zm.).   
 
ilość złożonych ofert:   2 
liczba ofert odrzuconych:   0 
liczba podpisanych umów: 2 
suma przekazanych dotacji na zadania publiczne zakresu oświaty: 32 978 zł 
  
Zadanie: 
 
Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Łańcuta do Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie, zrealizowane było przez Polskie Stowarzyszenie 
Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w  Rzeszowie.   
W ramach zadania zapewniono trójce dzieci dowóz do placówki przez 11 miesięcy od 
poniedziałku do piątku w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.  Dowóz dzieci 
niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasto Łańcut zapewnił realizację obowiązku szkolnego 
zgodnie z wydanym orzeczeniem poradni psychologiczno- pedagogicznej. 
Kwotę dotacji w wysokości 20 000 zł, przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi kierowcy oraz opiekuna. 
 
Zadanie: 
 
Przewóz dzieci niepełnosprawnych z ternu miasta Łańcuta do niepublicznego Ośrodka 
Rewalidacyjno – Wychowawczego Caritas w Wysokiej, zrealizowane było przez Caritas 
Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1, Przemyśl. 
Zadanie obejmowało dwoje dzieci. Dowożono je w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 
2014r., do placówki z terenu Gminy Miasto Łańcut busem,  dostosowanym do przewozu 
osób niepełnosprawnych. Podczas transportu byli pod stała opieką pracowników mających 
przygotowanie do pracy z osobami niepełnosprawnymi. 
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Kwotę dotacji w wysokości 12 978 zł. 
  
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 roku 2014 ogłoszono jeden konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy 
społecznej 
  
Tematyka zadań z zakresu pomocy społecznej:  
 
 „Zapewnienia gorącego posiłku dla potrzebujących mieszkańców miasta Łańcuta” 
 
ilość złożonych ofert:   1 
liczba ofert odrzuconych:   0 
liczba podpisanych umów: 1 
suma przekazanych dotacji na zadania publiczne zakresu pomocy społecznej: 60 000  zł 
 
Realizację tego zadania,  w części dotyczącej „Zapewnienia gorącego posiłku dla 
potrzebujących mieszkańców miasta Łańcuta” powierzono, wyłonionemu w drodze 
konkursu ofert podmiotowi uprawnionemu: Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta 
Koło Łańcuckie z siedzibą  w Łańcucie ul. Ottona z Pilczy 2. Obejmowało ono zapewnienie 
codziennego gorącego posiłku w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz 
paczek okolicznościowych z okazji Światowego Dnia Chorego, Świąt Wielkanocnych i Bożego 
Narodzenia oraz Dnia Dziecka i św. Mikołaja.  Łącznie wydano 29 577 obiadów ( dziennie 
korzystało z nich około 117 osób w tym 8 bezdomnych) oraz 291 paczek. 
Dzięki wydawanym posiłkom i udzielonej pomocy żywnościowej polepszył się standard 
życiowy ludzi będących w ciężkich warunkach materialnych i bytowych. 
Kwotę dotacji w kwocie 60 000 zł, przeznaczono na: 
- wynagrodzenie kucharek, 
- zakup żywności.   
 
ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA, PRZECIWDZIAŁANIA 
UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY   

 

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM 
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 
w roku 2014 ogłoszono jeden konkurs z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym. 
 
Tematyka zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom: 

 
1) Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży jako 

formy przeciwdziałania uzależnieniom. 
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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) Prowadzenie zajęć artystycznych i imprez kulturalnych (np. koncerty) dla dzieci 

i młodzieży jako formy przeciwdziałania uzależnieniom. 
 

ilość złożonych ofert na realizację zadań: 25 
liczba ofert odrzuconych: 1 oferta została odrzucona z uwagi na braki formalne (podmiot 
nieuprawniony). 
liczba ofert dopuszczonych do dalszej procedury - oceny merytorycznej: 24 
liczba ofert odrzuconych po ocenie merytorycznej:  4 oferty 
liczba podpisanych umów: 19 
łączna suma przekazanych dotacji na zadania zakresu przeciwdziałania uzależnieniom:
 72 990 zł. 
Jedna organizacja odstąpiła od realizacji zadania. 
 

Opis i rezultaty zrealizowanych zadań. 

Zadanie: 

„Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży jako formy 
przeciwdziałania uzależnieniom”, realizowały następujące organizacje: 
 
1. Łańcucki Klub Sportowy Stal Łańcut w okresie od maja do listopada 2014 r., podnosił 
kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie szkoleń piłkarzy i ich 
przygotowanie. Zajęcia prowadzono 3 x w tygodniu (po 2 godz.). Rozegrano 16 meczy piłki 
nożnej w lidze okręgowej ( u siebie i na wyjeździe). 
Kwotę dotacji w wysokości 6 800 zł, przeznaczono na: 
- dowozy piłkarzy na mecze, 
- opłaty trenerów, 
- opłaty sędziów. 

 
2. Miejski Klub Sportowy Łańcut w okresie od maja do listopada 2014 r. prowadził 
zajęcia sportowe i imprezy sportowo-rekreacyjne z zakresu piłki siatkowej. Zajęcia 
prowadzono 2x w tygodniu dla 20 osób. Klub zorganizował mecze piłki siatkowej na miejscu      
i wyjazdowe. Ponadto dla 20 uczestniczek zorganizowano letni obóz sportowy. 
Kwotę dotacji w wysokości 4 000 zł, przeznaczono na: 
- udział w turniejach wyjazdowych, 
- organizację letniego obozu sportowego, 
- organizację meczów piłki siatkowej na obiektach MOSiR Łańcut, 
- obsługę administracyjno-biurową. 

 
3. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Miasta Łańcuta w okresie 
od maja do listopada 2014 r. prowadziło zajęcia w zakresie tenisa stołowego.                               
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Zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu  i uczestniczyło w nich około 40 osób, w tym około 30 
dzieci i młodzieży. Zorganizowano we współpracy z MOSiR Łańcut turniej z okazji święta 11-
go Listopada.  
Kwotę dotacji w wysokości 3 000 zł, przeznaczono na: 
-finansowanie wynagrodzenia instruktora prowadzącego zajęcia. 

 
4. Rzeszowski Klub Sportów Walki „System” w okresie od maja do listopada 2014 r. 
prowadził treningi Karate z podziałem na wiek i stopień zaawansowania ćwiczących. Brało  
w nich udział 20 osób (dzieci w wieku od 5 do 14 lat). Organizowano turnieje i uczestniczono 
w obozach szkoleniowych. 
Kwotę dotacji w wysokości 1 600 zł, przeznaczono na: 
- opłaty startowe, 
- zakup dresów sportowych. 
 
5. Uczniowski Klub Sportowy „Akrobata Łańcut” w okresie od maja do listopada 2014 r. 
prowadził treningi ogólnorozwojowe i specjalistyczne dla dzieci i młodzieży, mające na celu 
poprawę ogólnej sprawności fizycznej. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu (po 1,5 godz.) 
Uczestnicy poznali podstawowe zasady oraz technikę elementów akrobatyki sportowej. 
Kwotę dotacji w wysokości 1 590 zł, przeznaczono na: 
- wynagrodzenie z tytułu prowadzenia zajęć, 
- zakup kostiumów gimnastycznych dla zawodników. 
 
Zadanie: 
 
„Prowadzenie środowiskowego programu opiekuńczo-wychowawczego wraz 
z dożywianiem dzieci”, realizowała Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II 
„Wzrastanie” w Lipniku – Świetlica „Wzrastanie” w Łańcucie. Program prowadzono od                   
1 maja do 30 listopada 2014 r. Prowadzący w/w świetlicę, przeprowadzili zajęcia opiekuńczo-
wychowawcze, rekreacyjno-sportowe, kulturalno- oświatowe, artystyczne oraz 
profilaktyczne. Ważną częścią projekty było zapewnienie uczestnikom codziennego posiłku. 
Kwotę dotacji w wysokości 14 000 zł, przeznaczono na: 
- wynagrodzenie wychowawcy 
- dożywianie dzieci 
- bilety wstępu w ramach zajęć kulturalno-oświatowych 
- koszty promocji i wyposażenia. 
 
Zadanie: 
 
„Organizowanie opieki profilaktyczno-wychowawczej dla młodzieży”, realizowała Fundacja 
Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku – Klub „Wzrastanie” 
w Łańcucie. Program prowadzono od 1 maja do 30 listopada 2014 r. dla średnio 15 
wychowanków w wieku od 13 do 17 lat. Placówka zapewniała opiekę młodzieży po zajęciach 
szkolnych. Prowadzone były różne zajęcia, przede wszystkim opiekuńczo- wychowawcze oraz 
korepetycje. Młodzież brała udział w konkursach, wystawach i kiermaszach i wycieczkach.  
Kwotę dotacji w wysokości 14 000 zł, przeznaczono na: 
- wynagrodzenie pomocy wychowawcy, 
- korepetycje, 
- bilety wstępu, 
- wyjazd integracyjno-profilaktyczny młodzieży. 
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Zadanie: 
 
„Organizowanie zajęć edukacyjnych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych jako formy 
zapobiegania uzależnieniom”, realizowały następujące organizacje: 
 
1. 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. Zorganizowano 
wyjazdy do Filharmonii i Teatru, zajęcia rękodzieła artystycznego, grupę malarską i sekcję 
„Żywego Słowa”. Ogółem w całym projekcie uczestniczyło około 327 osób.  
Kwotę dotacji w wysokości 5 000 zł, przeznaczono na: 
- sesje wyjazdowe, 
- bilety na koncert, 
- zakup materiałów do zajęć, 
- rozwinięcie działalności artystycznej. 
 
2. Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe, w ramach zadania realizowanego od                            
1 września do 30 września 2014 r., zorganizowało dwudniową wycieczkę do Zakopanego 
i Pienin, dla najzdolniejszych uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, wyróżniających się nie tylko 
wysokimi wynikami w nauce, ale również postawą społeczną. W wycieczce brało udział                  
20 uczniów. 
Kwotę dotacji w wysokości 2 000 zł, przeznaczono na: 
- koszty transportu 
- koszty noclegów i wyżywienia. 
 
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu, w ramach zadania, 
zorganizowało wycieczkę turystyczno-krajoznawczą na trasie: Zamość – Włodawa – 
Jabłeczna -Ruciane Nida, dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W wycieczce 
uczestniczyło 53 osoby niepełnosprawne (w tym 13 uczestników z terenu Miasta Łańcuta). 
Kwotę dotacji w wysokości 2 000 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów wyżywienia                                 
i noclegów. 
 
4. Polski Związek Głuchych Oddział Łańcucki, w ramach zadania zorganizował 
trzydniową wycieczkę do Lipnika, dla osób niesłyszących z miasta Łańcuta (10 osób) 
i województwa podkarpackiego (20 osób). Głównym celem było podniesienie świadomości 
związanej z uzależnieniem od alkoholu, budowanie pozytywnych relacji w rodzinie, promocja 
prozdrowotnych zachowań i aktywności ruchowej. 
Kwotę dotacji w wysokości  1 000 zł, przeznaczono na: 
- odpłatność za ośrodek, 
- koszty transportu. 
 
Zadanie: 
 
„Organizowanie małych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”, realizowały 
następujące organizacje: 
 
1 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa, w dniach od 07.08.2014 do 
27.08.2014 r., zorganizowała półkolonię w której uczestniczyło 25 dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych, zagrożonych patologią społeczną oraz dzieci z rodzin o niskim statusie 
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materialnym. Podczas półkolonii dzieci miały zorganizowane zajęcia w grupach, wycieczki, 
wypoczynek i dwa posiłki dziennie. Celem półkolonii był rozwój intelektualny, kulturalny 
i emocjonalny uczestników oraz nauczenie dzieci umiejętności rozwiązywania konfliktów 
i radzenia sobie w grupie. 
Kwotę dotacji w wysokości 3 500 zł, przeznaczono na: 
- koszty wyżywienia, 
- środki czystości, 
- pomoce dydaktyczne, 
- wycieczki, 
- wynagrodzenie wychowawcy. 
 
2. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Podkarpacki, w ramach zadania, 
realizowanego od czerwca do listopada 2014 roku, zorganizował 4 kilkudniowe rajdy 
z nocowaniem na trasie. Dzięki zadaniu, udało się zintegrować środowisko harcerskie 
z naszego miasta i okolic, oraz podniesiono wiedzę z zakresu krajoznawstwa i historii                       
10 Pułku Strzelców Konnych. Uczestnicy poznali zasady poruszania się  w terenie za pomocą 
kompasu i mapy topograficznej. W zadaniu wzięło udział 35 mieszkańców Łańcuta – dzieci                    
i młodzież. 
Kwotę dotacji w wysokości 2 500 zł, przeznaczono na: 
- wyżywienie uczestników, 
- koszty transportu, 
- nagrody dla uczestników. 
 
Zadanie: 
 
Organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych oraz sportowych promujących zdrowy 
styl życia, realizowały następujące organizacje: 
 
1. Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów, w dniu 29 czerwca 2014 roku, zorganizowało 
imprezę rowerową IV Łańcucką Roweromanię. Wzięło w niej udział około 250 osób z tego 
w wyścigach rowerowych około 80 osób. Celem tej imprezy było promowanie aktywnego 
i zdrowego trybu życia, ukazanie zdrowej rywalizacji sportowej w jeździe na rowerze, a także 
ukazanie prawidłowej koegzystencji wszystkich uczestników na drogach publicznych. 
Z przyznanej dotacji w wysokości 2 800 zł, zostały pokryte koszty zakupu nagród dla 
uczestników wyścigu. 
 
2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Piłki Nożnej Powiatu Łańcuckiego – Młodzieżowy 
Klub Piłkarski „Junior” Łańcut, w ramach zadania, w dniach 11.06.2014 oraz 18.06.2014 
roku, zorganizowało turnieje piłki nożnej, w których wzięło udział 152 dzieci. Uczestnicy 
aktywnie brali udział w projekcie. Dzieci, nauczyły się rywalizacji „fair play”, samodyscypliny 
i współpracy w grupie. Zainteresowano wychowawców oraz dzieci ideą popularyzacji 
zdrowego stylu życia. 
Kwotę dotacji w wysokości 1 500 zł, przeznaczono na: 
- nagrody i upominki dla uczestników, 
- zakup słodyczy. 
 
3. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Kultury i Sztuki „W Kręgu Pogranicza”. 
W ramach zadania realizowanego w okresie od maja do sierpnia 2014 r., zorganizowało 
dwudniowe warsztaty artystyczne oraz przygotowało wystawę w Maneżu, towarzyszącą 
rozpoczęciu pleneru malarskiego „W kręgu Pogranicza”, którą odwiedziło około 300 osób. 
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W warsztatach uczestniczyło 20 osób – dzieci i młodzieży, dla których stworzono warunki 
aktywnego spędzenia czasu oraz edukacji artystycznej. 
Kwotę dotacji w wysokości 1 500 zł, przeznaczono na: 
- materiały plastyczne, 
- oprawę prac. 
 
4. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Podkarpacki, w ramach zadania 
realizowanego w maju 2014 r., zorganizował II Łańcucką Grę Miejską „Śladami żołnierzy 10 
Pułku Strzelców Konnych”. W grze udział wzięło71 uczestników, w tym dzieci i młodzież 
z lokalnych szkół, dorośli i zastępy harcerskie. Gra miała formę otwartej zabawy dla 
wszystkich a miasto było planszą gry. Realizacja zadania wpłynęła na poprawę sprawności 
fizycznej  oraz wiedzy z zakresu historii miasta. 
Kwotę dotacji w wysokości 1 200 zł, przeznaczono na: 
- nagrody i wyżywienie dla uczestników. 
 
5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Miasta Łańcuta, w dniu                              
15 czerwca 2014 roku, zorganizowano imprezę pod nazwą „XV Podkarpacka Olimpiada 
Tenisa Stołowego”, W imprezie wzięło udział 284 uczestników w 13 kategoriach ( w tym                     
3 kategorie dla niepełnosprawnych) Głównym celem imprezy było upowszechnienie 
zdrowego stylu życia, poprzez aktywność fizyczną. 
Kwotę dofinansowania w wysokości 1 000 zł, przeznaczono na zakup nagród i drobnego 
sprzętu sportowego dla uczestników olimpiady. 
 
Zadanie: 
 
Prowadzenie zajęć artystycznych i imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży jako formy 
przeciwdziałania uzależnieniom, realizowało Łańcuckie Stowarzyszenie Wspierania 
Edukacji Artystycznej „GEST”, które w okresie od maja do listopada 2014 r., zorganizowało 
zajęcia z akrobatyki w dwóch grupach wiekowych dla około 70 osób. Zajęcia  podniosły 
poziom artystyczny dzieci i młodzieży w nim tańczących. Systematyczny udział w zajęciach, 
wpłynął znacząco na  sprawność fizyczną uczestników oraz wykształcił nawyk dbania                           
o własne ciało. Zajęcia te uświadomiły młodym ludziom, iż taniec to wspaniała alternatywa 
dla spędzenia czasu wolnego oraz  przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom. 
Kwotę dofinansowania w wysokości 4 000 zł, przekazano na wynagrodzenie trenera 
gimnastycznego. 
 
 
ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI 

 
Gmina Miasto Łańcut w ramach ochrony przeciwpożarowej wspiera trzy stowarzyszenia, 
realizujące statutowe zadania z zakresu ochrony ppoż.: OSP Łańcut –Miasto, OSP Łańcut-
Podzwierzyniec, OSP Łańcut-Przedmieście. 
W 2014 r. z budżetu Miasta wydatkowano kwotę, łącznie: 42 798,60 złotych na wyposażenie 
i inwestycje w/w jednostek. Kwotę tę, przeznaczono na: 
-OSP Łańcut Podzwierzyniec - 1 081 zł (ubezpieczenie przyczepy, umundurowanie). 
-OSP Łańcut Miasto – 1 000 zł (wyposażenie do siedziby OSP). 
-OSP Łańcut Przedmieście – 40 717,60 zł (umowa- zlecenie, dotacja na wykonanie 
ogrodzenia i izolacji wokół budynku OSP, dotacja na bieżącą działalność OSP, paliwo) 
 



 14 

INNE FORMY WSPARCIA FINANSOWEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
 
W trybie pozakonkursowym poprzez: zakup imprez i nagród, dofinansowano imprezy 
organizowane przez następujące organizacje pozarządowe: 
 

1) Caritas Archidiecezji Przemyskiej – koncert muzyczny w ramach imprezy XIII 
Rodzinny Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych,  kwota: 12 000 zł. 

2) Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Michała Archanioła w Łańcucie – koncert pt. 
„Miejscie Odwagę Ku czci Jana Pawła II, kwota:  2000 zł. 

3) Łańcucki Klub Sportowy Stal Łańcut - zakup nagród na Halowy Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Burmistrza Miasta Łańcuta „ ŁAŃCUT CUP 2014” -  kwota: 1 000 zł. 

4) Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie 
„Śruby” - zakup nagród na III Turniej Piłki Nożnej „ Młodzi nie tylko kibicują ale 
i grają”,  kwota:  300 zł. 
 
 

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ TECHNICZNIE, 
SZKOLENIOWO, INFORMACYJNE LUB FINANSOWO ORGANIZACJE POZARZADOWE 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 mające charakter użyteczności 
publicznej, mogą korzystać nieodpłatnie z urządzeń i obiektów sportowych Miasta Łańcuta. 
Miasto Łańcut w 2014 r. bezpłatnie udostępniało lokale wielu organizacjom pozarządowym 
na ich działalność statutową. 
Zestawienie organizacji korzystających z tej formy wsparcia prezentuje Tabela nr 3, 
stanowiąca załącznik do sprawozdania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do sprawozdania: 
Tabela Nr 1 -  Zbiorcze zestawienie  informacji o dotacjach udzielonych z budżetu Miasta w 2014 roku. 
Tabela Nr 2 -  Zestawienie organizacji pozarządowych i kwot udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych w 2014 

roku. 
Tabela Nr 3 - Zbiorcze zestawienie kosztów poniesionych w 2014 r. z tytułu nieodpłatnego korzystania z obiektów gminy 

przez organizacje. 
 
 
 
 

Pismo przygotowała: Wiercioch Halina  - Zastępca Kierownika 

Wydział  Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia 

tel. +48 17 249 04 14 
e.mail: mkrpa@um-lancut.pl 

 



 
 

TABELA NR 1 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2014 ROKU 

 
 
 

ZADANIA PUBLICZNE - ZAKRES 

 
 

ILOŚĆ 
OGŁOSZONYCH 
KONKURSÓW  

(ZADAŃ) ) 

 
 

ILOŚĆ 
ZŁOŻONYCH 

OFERT NA 
REALIZACJĘ 

ZADAŃ 

 
 
 

ILOSC OFERT 
ODRZUCONYCH 

 
 

ILOŚĆ UMÓW 
ZAWARTYCH NA 

REALIZACJĘ 
ZADAŃ 

 
 

ŁĄCZNA SUMA PRZEKAZANYCH 
DOTACJI 

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR 
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 
 

1(3) 

 
 

4 

 
 

0 

 
 

4 

 
 

18 000 zł 
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE 

KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 
 

1(1) 
 

8 
 

0 
 

8 
 

110 000 zł 
OCHRONA ZDROWIA, PRZECIWDZIAŁANIE 

UZALEZNIENIOM I PATOLOGIOM 
SPOŁECZNYM, WYPOCZYNEK DLA DZIECI I 

MŁODZIEŻY ORAZ TURYSTYKA I 
KRAJOZNAWSTWO 

 
 

1(7) 

 
 

25 

 
 

5 

 
 

19 

 
 

72 990 zł 

POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC 
RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ 

SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ 
WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I 

OSÓB 

 
1(1) 

 
1 

 
0 

 
1 

 
60 000 zł 

NAUKA, SZKOLNICTWO, EDUKACJA, 
OSWIATA I WYCHOWANIE 

1(2) 2 0 2 32 978 zł 

OGÓŁEM 5(14) 40 5 34 293 968 zł 
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NAZWA ORGANIZACJI 

ZAKRES REALIZOWANEGO ZADANIA  
 

KWOTA RAZEM KULTURA, 
OCHRONA 

DÓBR KULTURY 
I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

 
SPORT 

OCHRONA 
ZDROWIA 

OPIEKA 
SPOŁECZNA 

 
OŚWIATA 

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła 
II „Wzrastanie” w Lipniku 

4 000 zł  28 000 zł   32 000 zł 

Łańcuckie Stowarzyszenie Wspierania 
Edukacji Artystycznej GEST 

2 000 zł  4 000 zł   6 000 zł 

Akcja katolicka Archidiecezji Przemyskiej – 
Parafialny Oddział Łańcut 

2 000 zł     2 000 zł 

Stowarzyszenie Międzynarodowe Kursy 
Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w 
Łańcucie 

10 000 zł     10 000 zł 

Łańcucki Klub Sportowy Stal Łańcut  11 000 zł 6 800 zł   17 800 zł 
Miejski Klub Sportowy Łańcut  5 000 zł 4 000 zł   9 000 zł 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Społeczności Lokalnej Miasta Łańcuta 

 3 000 zł 4 000 zł   7 000 zł 

Rzeszowski Klub Sportów Walki „System”     1 600 zł   1 600 zł 
Uczniowski Klub Sportowy „Akrobata 
Łańcut” 

 3 000 zł 1 590 zł 
 

  4 590 zł 

Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

  5 000 zł   5 000 zł 

Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe   2 000 zł   2 000 zł 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział  
Okręgowy w Przemyślu 

  2 000 zł 
 

  2 000 zł 

RAZEM DO PRZENIESIENIA: 18 000 zł 22 000 zł 58 990 zł 0 zł 0 zł 98 990 zł 
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NAZWA ORGANIZACJI 

ZAKRES REALIZOWANEGO ZADANIA  
 

KWOTA RAZEM KULTURA, 
OCHRONA 

DÓBR KULTURY 
I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

SPORT OCHRONA 
ZDROWIA 

OPIEKA 
SPOŁECZNA 

 
OŚWIATA 

RAZEM Z PRZENIESIENIA: 18 000 zł 22 000 zł 58 990 zł 0 zł 0 zł 98 990 zł 
Polski Związek Głuchych Oddział Łańcucki   1 000 zł   1 000 zł 
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława 
Biskupa  

  3 500 zł   3 500 zł 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg 
Podkarpacki 

  3 700 zł 
 

  3 700 zł 

Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów  5 000 zł 2 800 zł   7 800 zł 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Piłki 
Nożnej Powiatu Łańcuckiego – Młodzieżowy 
Klub Piłkarski „Junior” Łańcut 

 4 000 zł 1 500 zł   5 500 zł 

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Kultury i 
sztuki „W Kręgu Pogranicza” 

  1 500 zł   1 500 zł 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej     12 978 zł 12 978 zł 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z upośledzeniem umysłowym KOŁO 
w Rzeszowie 

    20 000 zł 20 000 zł 

Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta Koło 
Łańcuckie 

   60 000 zł  60 000 zł 

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ  75 000 zł    75 000 zł 
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Zieloni”  4 000 zł    4 000 zł 
 
RAZEM: 

 
18 000 zł 

 
110 000 zł 

 
72 990 zł 

 
60 000 zł 

 
32 978 zł 

 
293 968 zł 
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TABELA nr 3 
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW PONIESIONYCH W 2014 ROKU Z TYTUŁU NIEODPŁATNEGO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW MIASTA ŁAŃCUTA PRZEZ 
OGRANIZACJE POZARZĄDOWE. 
Lp. INFRASTRUKTURA GMINY/OBIEKTY NAZWA ORGANIZACJI KALKULOWANA KWOTA 
1. KRYTA PŁYWALNIA PTG Sokół 

ŁKS 
UKS WODNIAK 
Świetlica WZRASTANIE 
Ośrodek CARITAS Wysoka 

2 030,00 
2 240,00 
8 680,00 
4 600,00 
   209,00 

RAZEM              17 759,00 
2. BASEN OTWARTY Świetlica WZRASTANIE   839,00 

RAZEM     839,00 
3. HALA SPORTOWA Sokół Łańcut 

MKS 
ŁKS 
PEGAZ (Tenis stołowy) 
Uniwersytet III wieku 
UKS przy I LO 
Szkolny Związek Sportowy 
MPK Junior 
Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM 
LKS Jedność SPAR Łańcut Futsal Team 

                 28 638,00 
                12  556,00 
                   3 418,50 
                      817,00 
                      215,00 
                        64,50 
                      215,00 
                   1 096,50 
                      473,00 
                      688,00 

RAZEM              48 181,50 
4. SALA FITNESS PEGAZ (Tenis stołowy) 

Uniwersytet III wieku 
UKS Akrobata 
Zespół Taneczny ISKIERKA 
Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM 

                   5 643,00 
                   2 013,00 
                   7 975,00 
                   1 298,00 
                      242,00 

RAZEM               17 171,00 
5. STADION MIEJSKI ŁKS 

MKP JUNIOR 
                 90 675,00 
                 21 500,00 

RAZEM             112 175,00 
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6. SALA KONFERENCYJNA MKS 
Szkolny Związek Sportowy 
Zespół taneczny ISKIERKA 
Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM 

                     425,00 
125,00 

                     275,00 
                     550,00 

RAZEM                 1 375,00 
RAZEM MOSIR             197 500,50 
7. MIEJSKI DOM KULTURY Stowarzyszenie Diabetyków 

Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Łańcut 
Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku 

  560,00 
2 000,00 
2 200,00 

RAZEM 4 760,00 
8. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Polski Związek Niewidomych Koło Łańcut 1 800,00 

RAZEM 1 800,00 
9. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 PTG SOKÓŁ Łańcut 

ŁKS STAL Łańcut 
MKS Łańcut 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Miasta Łańcuta  
MPK Junior 

 6 213,60 
 4 002,00 
 3 828,80 
 4 278,40 
 2 412,00 

RAZEM 20 734,80 
10. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 Młodzieżowy Klub Piłkarski „JUNIOR” Łańcut 

Zespół taneczny ISKIERKA  
Zespół Tańca Estradowego EKROL 
Miejski Klub Sportowy Łańcut 
Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe 

2 070,00 
7 460,00 
6 660,00 
    640,00 
    400,00 

RAZEM 17 230,00 
11.  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum 

Nr 2 w Łańcucie. 
2 400,00 

RAZEM 2 400,00 
12. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW Polski Komitet Pomocy Społecznej 

Związek Inwalidów Wojennych RP 
Polski Związek Emerytów i Rencistów 

2 038,80 
   911,16 
4 408,80 

RAZEM 7 358,76 
KOSZTY OGÓŁEM ZA ROK 2014 251 784,06 
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