
Uchwała N r
Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia /fi N ^o (fflJr1'-

w sprawie: wyboru ofert i wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz 
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Na podstawie art. 4 ust, 1 pkt 7 i art, 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz,U. z 2016 r., poz. 814, 1579, 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 730), § 10 ust 14 
Uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr XXXIII/189/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: 
Rocznego Programu współpracy na 2017 rok Powiatu Łowickiego 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 oraz art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r, poz. 
1817, 1948, Dz.U, z 2017 r. poz. 573), Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Zarząd Powiatu Łowickiego dokonuje wyboru ofert oraz określa wysokość i podział 
dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. przez 
organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zgodnie z załącznikiem 
do uchwały.

§2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

§3. Uchwała wchodzi w życie w dniu VV3.CA1.CX..

Członkowie Zarządu:

Starosta Łowicki -  Krzysztof Figat 

Wicestarosta Łowicki -  Grzegorz Bogucki

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego -  
Jacek Chudy
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Załącznik 
do Uchwały
Zarządu Powiatu Łowickiego 
Nr (
z dnia / €

Wybór ofert oraz wysokość i podział dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. 
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Nazwa Oferenta Nazwa zadania Przyznana dotacja oraz zakres 
dotowanego zadania Uzasadnienie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Bielaw i Okolic

Promocja dóbr kultury i produktów 
regionalnych. Festyn regionalny „Poczuj 

miętę do Bielaw”

2 000,00zł
Promocja dóbr kultury i produktów 
regionalnych. Organizacja Festynu 

regionalnego „Poczuj miętę do Bielaw” w 
zakresie pokrycia kosztów zakupu 

nagród, pucharów, medali oraz 
wyżywienia na festyn

Przedstawiona oferta spełnia wymogi 
określone w ustawie 

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

otwartego konkursu ofert.
Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Łódzka Hufiec Łowicz

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji 

realizowane poprzez wspieranie inicjatyw 
mających na celu rozwój animacji 
kulturalnej mieszkańców Powiatu 

Łowickiego „Kulturalne inspiracje II”

2 000,00 zł
Zadanie w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i tradycji 
realizowane poprzez wspieranie inicjatyw 

mających na celu rozwój animacji 
kulturalnej mieszkańców Powiatu 

Łowickiego. Organizacja wydarzenia 
kulturalnego „Kulturalne inspiracje IV” 
w zakresie pokrycia kosztów: animacji 

artystycznych, warsztatów, zakupu 
materiałów programowych oraz nagród i 

materiałów promocyjnych

Przedstawiona oferta spełnia wymogi 
określone w ustawie 

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

otwartego konkursu ofert.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wiciu Zadanie w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji. Udział 

Orkiestry OSP w Wiciu w wydarzeniach 
kulturalnych na terenie Powiatu 

Łowickiego

2 000,00 zł
Zadanie w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i tradycji. Udział 
Orkiestry OSP w Wiciu w wydarzeniach 

kulturalnych na terenie Powiatu 
Łowickiego w zakresie pokrycia kosztu 

zakupu mundurów dla Orkiestry

Przedstawiona oferta spełnia wymogi 
określone w ustawie 

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

otwartego konkursu ofert.





Stowarzyszenie Regionalne „Boczki 
Chełm ońskie”

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji. 

Organizacja Pikniku Regionalnego z 
udziałem Regionalnego Zespołu Pieśni i 

Tańca „Boczki Chełmońskie” w 
Boczkach Chełmońskich



2 000,00 zł
Zadanie w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i tradycji. 
Organizacja Pikniku Regionalnego z 

udziałem Regionalnego Zespołu Pieśni i 
Tańca „Boczki Chełmońskie” w 

Boczkach Chełmońskich w zakresie 
pokrycia kosztu zakupu artykułów 

spożywczych i naczyń jednorazowych 
niezbędnych do organizacji Pikniku.

Przedstawiona oferta spełnia wymogi 
określone w ustawie 

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

otwartego konkursu ofert.
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