
Pabianice, dnia 16.03.2018 r.

Zarząd Powiatu Pabianickiego

Rozliczenie dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego

w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 roku. 

Zgodnie z uchwałą Nr IX/69/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 maja 2011

roku  w sprawie  określenia  warunków i  trybu  finansowania  rozwoju  sportu  przez  Powiat

Pabianicki - Zarząd Powiatu Pabianickiego określił podział i wysokość dotacji  na zadanie

własne  Powiatu  Pabianickiego  w  zakresie  tworzenia  warunków  sprzyjających  rozwojowi

sportu w 2017 r. 

W związku z przyznanymi dotacjami Powiat  Pabianicki  podpisał  28 umów z klubami

sportowymi takimi jak:

1. Pabianicki Klub Koszykówki 99

2. Gminny Ludowy Klub Sportowy "Burza" Pawlikowice

3. Pabianicki Klub Sztuk Walki "Azja"

4. Ludowy Klub Sportowy „LUKS” Dobroń

5. Gminny  Ludowy Klub Sportowy "Dłutów"

6. Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz”

7. Klub Biegacza "Korona Pabianice"

8. Uczniowski Klub Sportowy Heros team

9. Klub Sportowy Piłki Siatkowej "Energia-Pabianice"

10. Ludowy Klub Sportowy "Iskra" 

11. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – sekcja piłki nożnej

12. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – sekcja zapasów

13. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – sekcja sumo

14. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – sekcja szachów

15. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – sekcja brydża

16. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – sekcja cyklistów



17. Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Piątkowisko

18. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Pabiks”

19. Gminny Klub Sportowy GKS Ksawerów

20. Klub Sportowy "Zjednoczeni" w Pabianicach

21. Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" przy Szkole Podstawowej Nr 5

22. Ludowy Klub Sportowy "Jutrzenka" Bychlew

23. Pabianicki Klub Tenisowy – klub zrezygnował z dotacji i nie podpisał umowy

24. Uczniowski Klub Sportowy "Korona" Pabianice

25. Pabianickie Towarzystwo Koszykówki

26. Konstantynowska Akademia Sportu

27. Centrum Rozwoju Sportu

28. Konstantynowski Klub Sportowy "Włókniarz" – piłka ręczna

29. Konstantynowski Klub Sportowy "Włókniarz" – podnoszenie ciężarów

Wszystkie kluby z którymi podpisano umowy złożyły sprawozdania z wykonania zadania

i rozliczenia dotacji. Na dzień 16.03.2018 r. niżej wymienione kluby zostały rozliczone.

1. Pabianicki Klub Sztuk Walki "Azja", który otrzymał dotację w wysokości 2 500,00 zł i

rozliczył  się  na  kwotę  2 500,00  zł.  Cel  zadania  został  osiągnięty  a  planowane,

zakładane  działania  zostały  przeprowadzone  zgodnie  z  założeniami  opisanymi  we

wniosku i harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania. Wydatki z dotacji zostały

poniesione w terminie wykorzystania dotacji i zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Pabianicki Klub Koszykówki 99, który otrzymał dotację w wysokości 4 000,00 zł. i

rozliczył  się  na  kwotę  4 000,00  zł.  Cel  zadania  został  osiągnięty  a  planowane,

zakładane  działania  zostały  przeprowadzone  zgodnie  z  założeniami  opisanymi  we

wniosku i harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania. Wydatki z dotacji zostały

poniesione w terminie wykorzystania dotacji i zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3. Pabianickie  Towarzystwo  Cyklistów  –  sekcja  sumo, które  otrzymało  dotację  w

wysokości  3  000,00  zł  i  rozliczył  się  na  kwotę  3  000,00  zł.  Klub  na  wezwanie

uzupełnił  sprawozdanie  oraz  przedstawił  dodatkowe informacje  i  wyjaśnienia.  Cel

zadania został osiągnięty a planowane, zakładane działania zostały przeprowadzone

zgodnie  z  założeniami  opisanymi  we  wniosku  i  harmonogramie  rzeczowo-

finansowym zadania. Wydatki z dotacji zostały poniesione w terminie wykorzystania

dotacji i zgodnie z jego przeznaczeniem. 



4. Gminny Ludowy Klub Sportowym "Dłutów", który otrzymał dotację w wysokości  

2  500,00 zł  i  rozliczył  się  na  kwotę  2 500,00 zł.  Cel  zadania  został  osiągnięty a

planowane,  zakładane  działania  zostały  przeprowadzone  zgodnie  z  założeniami

opisanymi we wniosku i harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania. Wydatki z

dotacji  zostały  poniesione  w  terminie  wykorzystania  dotacji  i  zgodnie  z  jego

przeznaczeniem. 

5. Ludowy Klub Sportowy ISKRA, który otrzymał dotację w wysokości 2 500,00 zł i

rozliczył się na kwotę 2 500,00 zł.  Klub na wezwanie uzupełnił sprawozdanie oraz

przedstawił  dodatkowe  informacje  i  wyjaśnienia.  Cel  zadania  został  osiągnięty  a

planowane,  zakładane  działania  zostały  przeprowadzone  zgodnie  z  założeniami

opisanymi we wniosku i harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania. Wydatki z

dotacji  zostały  poniesione  w  terminie  wykorzystania  dotacji  i  zgodnie  z  jego

przeznaczeniem. 

6. Gminny  Ludowy  Klub  Sportowy  „Burza”  Pawlikowice,  który  otrzymał  dotację  

w wysokości 4 000,00 zł  i  rozliczył  się na kwotę 4 000,00 zł.  Klub na wezwanie

uzupełnił  sprawozdanie  oraz  przedstawił  dodatkowe informacje  i  wyjaśnienia.  Cel

zadania został osiągnięty a planowane, zakładane działania zostały przeprowadzone

zgodnie  z  założeniami  opisanymi  we  wniosku  i  harmonogramie  rzeczowo-

finansowym zadania. Wydatki z dotacji zostały poniesione w terminie wykorzystania

dotacji i zgodnie z jego przeznaczeniem. 

7. Ludowy Klub Sportowy „Jutrzenka”, który otrzymał dotację w wysokości 2 500,00 zł.

i  rozliczył się na kwotę 2 500,00 zł. Klub na wezwanie uzupełnił sprawozdanie oraz

przedstawił  dodatkowe  informacje  i  wyjaśnienia.  Cel  zadania  został  osiągnięty  a

planowane,  zakładane  działania  zostały  przeprowadzone  zgodnie  z  założeniami

opisanymi we wniosku i harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania. Wydatki z

dotacji  zostały  poniesione  w  terminie  wykorzystania  dotacji  i  zgodnie  z  jego

przeznaczeniem. 

8. Gminny  Klub  Sportowy  GKS  Ksawerów, który  otrzymał  dotację  w  wysokości

2  000,00  zł. i  rozliczył  się  na  kwotę  2  000,00  zł.  Klub  na  wezwanie  uzupełnił

sprawozdanie  oraz  przedstawił  dodatkowe  informacje  i  wyjaśnienia.  Cel  zadania

został osiągnięty a planowane, zakładane działania zostały przeprowadzone zgodnie z

założeniami opisanymi we wniosku i harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania.

Wydatki z dotacji zostały poniesione w terminie wykorzystania dotacji i  zgodnie z

jego przeznaczeniem. 



9. Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Piątkowisko, który otrzymał dotację w wysokości

3  000,00  zł  i  rozliczył  się  na  kwotę  3  000,00  zł.  Klub  na  wezwanie  uzupełnił

sprawozdanie  oraz  przedstawił  dodatkowe  informacje  i  wyjaśnienia.  Cel  zadania

został osiągnięty a planowane, zakładane działania zostały przeprowadzone zgodnie z

założeniami opisanymi we wniosku i harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania.

Wydatki z dotacji zostały poniesione w terminie wykorzystania dotacji i  zgodnie z

jego przeznaczeniem. 

10. Młodzieżowy Uczniowski  Klub  Sportowy „Włókniarz”,  który  otrzymał  dotację  w

wysokości  1 500,00  zł.  i  rozliczył  się  na  kwotę  1  500,00  zł.  Cel  zadania  został

osiągnięty  a  planowane,  zakładane  działania  zostały  przeprowadzone  zgodnie  z

założeniami opisanymi we wniosku i harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania.

Wydatki z dotacji zostały poniesione w terminie wykorzystania dotacji i  zgodnie z

jego przeznaczeniem. 

11. Uczniowski Klub Sportowy „Korona”, który otrzymał dotację w wysokości 3 000,00

zł i rozliczył się na kwotę 3 000,00 zł. Sprawozdanie zostało złożone jeden dzień po

terminie, ale przed wysłaniem wezwania. Klub na wezwanie uzupełnił sprawozdanie

oraz przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Cel zadania został osiągnięty a

planowane,  zakładane  działania  zostały  przeprowadzone  zgodnie  z  założeniami

opisanymi we wniosku i harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania. Wydatki z

dotacji w wysokości 2 988,26 zł zostały poniesione w terminie wykorzystania dotacji i

zgodnie z jego przeznaczeniem. Dotacja  niewykorzystana w terminie w wysokości

11,74 zł została zwrócona do budżetu Powiatu Pabianickiego.

12. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – sekcja piłki nożnej, które otrzymało dotację w

wysokości 6 000,00 zł.  i  rozliczył się na kwotę 6 000,00 zł.  Sprawozdanie zostało

złożone jeden dzień po terminie, ale przed wysłaniem wezwania. Klub na wezwanie

uzupełnił  sprawozdanie  oraz  przedstawił  dodatkowe informacje  i  wyjaśnienia.  Cel

zadania został osiągnięty a planowane, zakładane działania zostały przeprowadzone

zgodnie  z  założeniami  opisanymi  we  wniosku  i  harmonogramie  rzeczowo-

finansowym zadania. Wydatki z dotacji zostały poniesione w terminie wykorzystania

dotacji i zgodnie z jego przeznaczeniem. 

13. Uczniowski  Klub  Sportowy  „Heros”  Team, który  otrzymał  dotację  w  wysokości

1  500,00 zł  i  rozliczył  się  na  kwotę  1  500,00 zł.  Cel  zadania  został  osiągnięty a

planowane,  zakładane  działania  zostały  przeprowadzone  zgodnie  z  założeniami

opisanymi we wniosku i harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania. Wydatki z



dotacji  zostały  poniesione  w  terminie  wykorzystania  dotacji  i  zgodnie  z  jego

przeznaczeniem. 

14. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej PABIKS, który otrzymał dotację w wysokości 4 000,00

zł. i rozliczył się na kwotę 4 000,00 zł. Klub na wezwanie uzupełnił sprawozdanie

oraz przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Cel zadania został osiągnięty a

planowane,  zakładane  działania  zostały  przeprowadzone  zgodnie  z  założeniami

opisanymi we wniosku i harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania. Wydatki z

dotacji  zostały  poniesione  w  terminie  wykorzystania  dotacji  i  zgodnie  z  jego

przeznaczeniem. 

15. Uczniowski Klub Sportowy "Piątka", który otrzymał dotację w wysokości 9 000,00 zł

i rozliczył się na kwotę 9 000,00 zł. Klub na wezwanie uzupełnił sprawozdanie oraz

przedstawił  dodatkowe  informacje  i  wyjaśnienia.  Cel  zadania  został  osiągnięty  a

planowane,  zakładane  działania  zostały  przeprowadzone  zgodnie  z  założeniami

opisanymi we wniosku i harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania. Wydatki z

dotacji  zostały  poniesione  w  terminie  wykorzystania  dotacji  i  zgodnie  z  jego

przeznaczeniem. 

16. Konstantynowska Akademia Sportu, która otrzymała dotację w wysokości 1 500,00 zł

i  rozliczył  się na kwotę 1 500,00 zł.  Sprawozdanie zostało złożone jeden dzień po

terminie, ale przed wysłaniem wezwania. Klub na wezwanie uzupełnił sprawozdanie

oraz przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Cel zadania został osiągnięty a

planowane,  zakładane  działania  zostały  przeprowadzone  zgodnie  z  założeniami

opisanymi we wniosku i harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania. Wydatki z

dotacji  zostały  poniesione  w  terminie  wykorzystania  dotacji  i  zgodnie  z  jego

przeznaczeniem. 

17. Konstantynowski Klub Sportowy „Włókniarz”,  który otrzymał dotację w wysokości

1 000,00  zł.  i  rozliczył  się  na  kwotę  1 000,00 zł.  Cel  zadania  został  osiągnięty a

planowane,  zakładane  działania  zostały  przeprowadzone  zgodnie  z  założeniami

opisanymi we wniosku i harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania. Wydatki z

dotacji  zostały  poniesione  w  terminie  wykorzystania  dotacji  i  zgodnie  z  jego

przeznaczeniem. 

18. Konstantynowski Klub Sportowy „Włókniarz”,  który otrzymał dotację w wysokości

1 500,00  zł  i  rozliczył  się  na  kwotę  1 500,00  zł.  Cel  zadania  został  osiągnięty  a

planowane,  zakładane  działania  zostały  przeprowadzone  zgodnie  z  założeniami

opisanymi we wniosku i harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania. Wydatki z



dotacji  zostały  poniesione  w  terminie  wykorzystania  dotacji  i  zgodnie  z  jego

przeznaczeniem. 

19. Klub  Sportowy  Piłki  Siatkowej  Energia  -  Pabianice,  który  otrzymał  dotację  w

wysokości  1  500,00  zł  i  rozliczył  się  na  kwotę  1 500,00  zł.  Cel  zadania  został

osiągnięty  a  planowane,  zakładane  działania  zostały  przeprowadzone  zgodnie  z

założeniami opisanymi we wniosku i harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania.

Wydatki z dotacji zostały poniesione w terminie wykorzystania dotacji i  zgodnie z

jego przeznaczeniem. 

20. Pabianickie  Towarzystwo  Cyklistów –  sekcja  zapasów,  które  otrzymało  dotację  w

wysokości  7  000,00  zł  i  rozliczył  się  na  kwotę  7 000,00  zł.  Cel  zadania  został

osiągnięty  a  planowane,  zakładane  działania  zostały  przeprowadzone  zgodnie  z

założeniami opisanymi we wniosku i harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania.

Wydatki z dotacji zostały poniesione w terminie wykorzystania dotacji i  zgodnie z

jego przeznaczeniem. 

21. Pabianickie  Towarzystwo  Cyklistów –  sekcja  szachów,  które  otrzymało  dotację  w

wysokości  1  000,00  zł  i  rozliczył  się  na  kwotę  1 000,00  zł.  Cel  zadania  został

osiągnięty  a  planowane,  zakładane  działania  zostały  przeprowadzone  zgodnie  z

założeniami opisanymi we wniosku i harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania.

Wydatki z dotacji w wysokości 720,00 zł zostały poniesione w terminie wykorzystania

dotacji  i  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem.  Dotacja  niewykorzystana  w  terminie  w

wysokości 280,00 zł została zwrócona do budżetu Powiatu Pabianickiego.

22. Pabianickie  Towarzystwo  Cyklistów  –  sekcja  brydża,  które  otrzymało  dotację  w

wysokości 1 000,00 zł. Cel zadania został osiągnięty a planowane, zakładane działania

zostały  przeprowadzone  zgodnie  z  założeniami  opisanymi  we  wniosku  i

harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania. Wydatki z dotacji zostały poniesione

w terminie wykorzystania dotacji i zgodnie z jego przeznaczeniem. 

23. Klub Sportowy „Zjednoczeni”,  który otrzymał  dotację  w wysokości  4  500,00 zł  i

rozliczył się na kwotę 4 500,00 zł. Klub na wezwanie uzupełnił sprawozdanie oraz

przedstawił  dodatkowe  informacje  i  wyjaśnienia.  Cel  zadania  został  osiągnięty  a

planowane,  zakładane  działania  zostały  przeprowadzone  zgodnie  z  założeniami

opisanymi we wniosku i harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania. Wydatki z

dotacji  zostały  poniesione  w  terminie  wykorzystania  dotacji  i  zgodnie  z  jego

przeznaczeniem. 



24. Łódzki  Klub  Sportowy  Głuchych  Stowarzyszenie  Sportowo-Edukacyjne,  który

otrzymał  dotację  w  wysokości  5  000,00  zł  i  rozliczył  się  na  kwotę  5  000,00  zł.

Sprawozdanie zostało złożone po wysłaniu wezwania do złożenia sprawozdania. Klub

na  wezwanie  uzupełnił  sprawozdanie  oraz  przedstawił  dodatkowe  informacje  i

wyjaśnienia. Cel zadania został osiągnięty a planowane, zakładane działania zostały

przeprowadzone  zgodnie  z  założeniami  opisanymi  we  wniosku  i  harmonogramie

rzeczowo-finansowym  zadania.  Wydatki  z  dotacji  zostały  poniesione  w  terminie

wykorzystania dotacji i zgodnie z jego przeznaczeniem. 

25. Ludowy  Klub  Sportowy  „LUKS”  Dobroń,  który  otrzymał  dotację  w  wysokości

3 000,00 zł i rozliczył się na kwotę 3 000,00 zł.  Sprawozdanie zostało złożone po

wysłaniu  wezwania  do  złożenia  sprawozdania.  Cel  zadania  został  osiągnięty  a

planowane,  zakładane  działania  zostały  przeprowadzone  zgodnie  z  założeniami

opisanymi we wniosku i harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania. Wydatki z

dotacji  zostały  poniesione  w  terminie  wykorzystania  dotacji  i  zgodnie  z  jego

przeznaczeniem. 

26. Klub Biegacza „Korona Pabianice”, który otrzymał dotację w wysokości 2 500,00 zł

i  rozliczył  się  na  kwotę  2  500,00  zł.  Sprawozdanie  zostało  złożone  po  wysłaniu

wezwania do złożenia sprawozdania. Klub na wezwanie uzupełnił sprawozdanie oraz

przedstawił  dodatkowe  informacje  i  wyjaśnienia.  Cel  zadania  został  osiągnięty  a

planowane,  zakładane  działania  zostały  przeprowadzone  zgodnie  z  założeniami

opisanymi we wniosku i harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania. Wydatki z

dotacji w wysokości 2 377,00 zł zostały poniesione w terminie wykorzystania dotacji i

zgodnie z jego przeznaczeniem. Dotacja  niewykorzystana w terminie w wysokości

123,00 zł została zwrócona do budżetu Powiatu Pabianickiego.

27. Pabianickie  Towarzystwo  Koszykówki,  które  otrzymało  dotację  w  wysokości

14 500,00 zł.  i  rozliczył  się  na  kwotę  14 500,00 zł.  Klub na  wezwanie  uzupełnił

sprawozdanie  oraz  przedstawił  dodatkowe  informacje  i  wyjaśnienia.  Cel  zadania

został osiągnięty a planowane, zakładane działania zostały przeprowadzone zgodnie z

założeniami opisanymi we wniosku i harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania.

Wydatki z dotacji zostały poniesione w terminie wykorzystania dotacji i  zgodnie z

jego przeznaczeniem. 

28. Centrum  Rozwoju  Sportu,  który  otrzymał  dotację  w  wysokości  1  000,00  zł

i  rozliczył  się  na  kwotę  1  000,00  zł.  Sprawozdanie  zostało  złożone  po  wysłaniu

wezwania do złożenia sprawozdania. Klub na wezwanie uzupełnił sprawozdanie oraz



przedstawił  dodatkowe  informacje  i  wyjaśnienia.  Cel  zadania  został  osiągnięty  a

planowane,  zakładane  działania  zostały  przeprowadzone  zgodnie  z  założeniami

opisanymi we wniosku i harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania. Wydatki z

dotacji  zostały  poniesione  w  terminie  wykorzystania  dotacji  i  zgodnie  z  jego

przeznaczeniem. 

29. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – sekcja cyklistów, które otrzymało dotację w

wysokości  2  000,00 zł  i  rozliczył  się na kwotę 2 000,00 zł.  Sprawozdanie zostało

złożone jeden dzień po terminie, ale przed wysłaniem wezwania. Klub na wezwanie

uzupełnił  sprawozdanie  oraz  przedstawił  dodatkowe informacje  i  wyjaśnienia.  Cel

zadania został osiągnięty a planowane, zakładane działania zostały przeprowadzone

zgodnie  z  założeniami  opisanymi  we  wniosku  i  harmonogramie  rzeczowo-

finansowym zadania. Wydatki z dotacji zostały poniesione w terminie wykorzystania

dotacji i zgodnie z jego przeznaczeniem. 


