
Uchwała Nr .......
Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia . . . . kU\.UilMDk. . !fs

w sprawie: określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert 
na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536; z 2011 r. Nr 112 poz. 654, 
Nr 149 poz. 887, Nr 208 poz. 1241, Nr 205 poz. 1211, Nr 209 poz. 1244, Nr 232 poz. 1378); 
uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr LVII/420/2010 z dnia 21 października 2010 roku w 
sprawie: Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2011 -2015 Samorządu Powiatu 
Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publiczne i o wolontariacie 
zmienionej uchwałą Nr YIII/62/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 czerwca 2011 roku 
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/420/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 
października 2010 roku w sprawie: Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2011 -2015 
Samorządu Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 poz. 595; poz. 645), Zarząd Powiatu 
Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Łowickiego określa wysokość i podział dotacji w otwartym konkursie 
ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu, zgodnie z załącznikiem nr 1 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 -  Dariusz Kosmatka

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego -  
Grażyna Wagner

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego -  
Krzysztof Janicki

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego -- 
Mieczysław Szymajda



Załącznik nr 1 
do Uchwały
Zarządu Powiatu Łowickiego 
Nr iflillSoAW
z dnia Ob

Podział dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu
upowszechniania kulimy fizycznej i sportu.

Nazwa Oferenta Nazwa zadania Przyznana dotacja oraz zakres dotowanego 
zadania Uzasadnienie

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe w Łowiczu

Upowszechnianie sportu 
i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców 
Powiatu Łowickiego; organizacja imprez 
sportowo -  rekreacyjnych skierowanych do 
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych; 
organizacja oraz udział w imprezach 
regionalnych i ogólnopolskich”.

18 000,00 zł
Upowszechnianie sportu i aktywnego stylu 
życia wśród mieszkańców Powiatu 
Łowickiego; organizacja imprez sportowo -  
rekreacyjnych skierowanych do dzieci i 
młodzieży ze szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych; 
organizacja oraz udział w imprezach 
regionalnych i ogólnopolskich w zakresie 
zakupu nagród indywidualnych 
i zespołowych w postaci sprzętu, pucharów, 
medali; sfinansowanie delegacji sędziowskich; 
wynajem obiektów sportowych oraz 
organizacja i udział reprezentacji Powiatu 
Łowickiego w imprezach regionalnych i 
ogólnopolskich.

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.

Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” w 
Domaniewicach

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 
Szkolenie dzieci i młodzieży w formie zajęć i 
zgrupowań sportowych oraz konsultacji 
szkoleniowych

8.000,00 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży 

w formie zajęć i zgrupowań sportowych w 
zakresie kosztów zgrupowań w Zakopanym i 
w Sanoku oraz konsultacji szkoleniowych

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.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w 
Łowiczu

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” 
Organizacja Mistrzostw Powiatu Łowickiego 
w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 
Gimnazjady Szkolnej i Łicealiady Szkolnej

23 000,00 zł
Organizacja Mistrzostw Powiatu Łowickiego 
w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 
Gimnazjady Szkolnej, Łicealiady Szkolnej 
w zakresie:
- obsługi sędziowskiej i technicznej, 

usług transportowych, 
zakupu pucharów, dyplomów, 
medali, nagród, 
kosztów podróży,
korzystania z obiektów sportowych, 
obsługi medycznej,

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.



żakupu artykułów kancclaryjn> ch.
Uczniowski Miejski Klub Sportowy 
..Księżak" w Łowiczu

i Upowszechnianie kuliuiy fizycznej i .sportu - 
Obóz sportowy sekcji koszykówki dziewcząt i 
chłopców UMKS Księżak Łowicz

2 000.00 z!
Obóz sportowy sekcji koszykówki dziewcząt i 
chłopców UMKS Księżak Łow icz w zakresie 

kosztów' zakwaterowania.

Przedstaw iona oferta spełnia wy mogi 
określone w ustaw ie 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. -
0 działalności pożytku publicznego
1 o wolontariacie oraz ogłoszeniu otwartego 
konkursu ofert

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ..Asik” w 
Domaniewicach

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 
tym organizowania imprez rekreacyjno -  
sportowych oraz szkolenie dzieci i młodzieży 
w zakresie piłki siatkowej.

1 000,00 zł
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 

tym organizowania imprez rekreacyjno -  
sportowych oraz szkolenie dzieci i młodzieży 
w zakresie piłki siatkowej w' zakresie zakupu 

nagród na imprezy sportowe

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

Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Bielawy Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 
Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo -  
obóz kondycyjny dla dzieci i młodzieży.

1 000,00 zł
Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo -- 

obóz kondycyjny dla dzieci i młodzieży w 
zakresie pokrycia 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

Uczniowski Klub Sportowy „Płomień” 
Piotrowice

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 
Obóz sportowy UKS Płomień Piotrowice

1 000,00 zł
Obóz sportowy UKS Płomień Piotrowńee w 

zakresie pokrycia 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 j

Gminny Klub Spottowy „Olimpia” Chąśnu Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 
Propagowanie dyscypliny brydż wśród 
mieszkańców powiatu łowickiego

1 000,00 zł
Propagowanie dyscypliny biydż wśród 

mieszkańców' powiatu łowickiego w zakresie 
kosztów uczestnictwa w eliminacjach

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 Rehabilitacyjno -  Edukacyjne 
„Karino” w Łowiczu

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 
Gry i zabawy sportowe na koniach

1 000,00 zł
Gry i zabawy sportowe na koniach w zakresie 

kosztów zatrudnienia instruktora.

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


