
UCHWAŁA NR ^i/2019
Zarządu Powiatu Łowickiego j

z dnia marca 2019 r.

w sprawie zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury!, 
Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej [

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 i poz. 1608) Zarząd Powiatu 
Łowickiego

uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum 
Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, w brzmieniu stanowiącym załącznik dó 
niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Starosta Łowicki Marcin Kosiorek

2. Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk

3. Członek Zarządu Janusz Michalak





do Uchwały....
Załącznik

Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia...A2..M£V^XA..ęOD.^2v*

Powiatu Łowickiego

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury, Turystyki 
i Promocji Ziemi Łowickiej

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi 
Łowickiej stanowiącym załącznik do Zarządzenia wewnętrznego nr 1/2017 Dyrektora Centrum 
Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie nadania 
Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej 
wprowadza się następujące zmiany;

1) w § 5 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:
„4) Powiatowe Centrum Inicjatyw Społecznych”;

2) rozdział VI otrzymuje brzmienie:
„ Rozdział VI Powiatowe Centrum Inicjatyw Społecznych
§ 13 Do zadań Powiatowego Centrum Inicjatyw Społecznych należy w szczególności:
1) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie efektywnej realizacji zadań 

publicznych na rzecz promocji i kultury Ziemi Łowickiej;
2) współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu ukazania aktualnej i potencjalnej 

możliwości i perspektywy rozwoju Powiatu Łowickiego;
3) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie efektywnej realizacji zadań 

publicznych na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców Powiatu Łowickiego;
4) wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców 

Powiatu Łowickiego;
5) prowadzenie procedury zlecania zadań publicznych, w szczególności dotyczących 

działalności wspomagającej budowę wspólnot i społeczności lokalnych, promocji 
wolontariatu, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, działań wspomagających, rozwój demokracji, tak zwanych wkładów 
własnych i regrantingu,

6) tworzenie płaszczyzny współpracy ; między jednostkami samorządowymi 
a organizacjami pozarządowymi,

7) stworzenie miejsca pełniącego rolę centrum aktywności lokalnej,
8) gromadzenie i udostępnianie publikacji,.dotyczących organizacji pozarządowych,
9) promocja pozytywnych postaw społecznych,
10) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora lub osobę upoważnioną 

przez Dyrektora.”;

3) dotychczasowy Rozdział VI staje się Rozdziałem VII.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.




