
Uchwała Nr
Zarządu Powiatu Łowickiego ir 
z dnia . *

w sprawie: określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert 
na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury, Sztuki, ochrony dóbr kultury 
i tradycji

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz, 1138, poz. 1146, z 2015 r. poz. 1255, poz. 
1339, poz. 1777, z 2016 r. poz. 1333) oraz Uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr 
XIII/83/20ł5 z dnia 21 października 2015 roku w sprawie: Rocznego Programu współpracy 
na 2016 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 na podstawie aft. 4 ust, 1 pkt 8 i art. 32 ust. 1 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2015 poz. 1445, poz. 1890), 
Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Zarząd Powiatu Łowickiego określa wysokość i podział dotacji w otwartym konkursie 
ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji zgodnie z załącznikiem do uchwały, stanowiącym jego 
integralną część.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

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 (¿3 noo&cti <&iV<£v

Podział dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w
formie wsparcia) 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”

2 700,00 zł
Promocja dóbr kultury i produktów 
regionalnych Festyn regionalny „Poczuj 
miętę do Bielaw” w zakresie kosztów 
zakupu nagród, pucharów, medali oraz 
wyżywienia na festyn

Przedstawiona oferta spełnia wymogi 
określone w ustawie 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. -
0 działalności pożytku publicznego
1 o wolontariacie oraz ogłoszeniu 
otwartego konkursu ofert.

Związek Harcerstwa Polskiego 
Chąrągiew 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”

2 700,00 zt
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 III” w 
zakresie kosztów: animacji artystycznych, 

warsztatów, zakupu materiałów 
programowych oraz nagród

Przedstawiona oferta spełnia wymogi 
określone w ustawie 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. -
0 działalności pożytku publicznego
1 o wolontariacie oraz ogłoszeniu 
otwartego konkursu ofert.

Stowarzyszenie Sobota i Okolice Zadanie w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji 
realizowane poprzez wspieranie inicjatyw 
mających na celu rozwój animacji 
kulturalnej mieszkańców Powiatu 
Łowickiego - „Nasze biało -  czerwone 
serca -  historia i teraźniejszość naszego 
regionu na tle wydarzeń związanych z 
walką państwa polskiego o niepodległość.

2 600,00 zł
Zadanie w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji 
realizowane poprzez wspieranie inicjatyw 
mających na celu rozwój animacji 
kulturalnej mieszkańców Powiatu 
Łowickiego - „Nasze biało -  czerwone 
serca -  historia i teraźniejszość naszego 
regionu na tle wydarzeń związanych z 
walką państwa polskiego o niepodległość 
w zakresie pokrycia kosztów zakupu 
nagród konkursowych, biletów wstępu i 
przewodnika oraz kosztów transportu.

Przedstawiona oferta spełnia wymogi 
określone w ustawie 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. -
0 działalności pożytku publicznego
1 o wolontariacie oraz ogłoszeniu 
otwartego konkursu ofert.
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