
Uchwała N r . .....
Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia ..92?..

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 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 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 VIII/62/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 czerwca 2011 roku 
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/420/20ł0 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 kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji 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
z dnia Gł> Vxn2 2daUv.

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 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Nazwa Oferenta Nazwa zadania Przyznana dotacja oraz zakres 
dotowanego zadania Uzasadnienie

Stowarzyszenie Sobota i Okolice
Zadanie w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji 
Śladami Artura Zawiszy Czarnego w 
rocznicę jego śmierci i odzyskania 
niepodległości przez Polskę

3 000,00 zł
Organizacja wydarzenia „Śladami 

Artura Zawiszy Czarnego w rocznice 
jego śmierci i odzyskania 

niepodległości przez Polskę”, 
w zakresie pokrycia kosztów 

materiałów do konkursu 
plastycznego, kosztów zakupu nagród 
na konkurs plastyczny oraz kosztów 

zakupów na spotkanie plenerowe

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

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Bielaw i Okolic

Promocja dóbr kultury i produktów 
regionalnych Festyn regionalny 
„Poczuj miętę do Bielaw”

2 500,00 zł
Organizacja festynu regionalnego 
„Poczuj miętę do Bielaw” w zakresie 
zakupu nagród, pucharów, medali 
oraz kosztów zakupów na festyn

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

Związek Harcerstwa Polskiego 
Charągiew 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”

2 500,00 zł
Organizacja „Kulturalnych inspiracji” 

w zakresie pokrycia kosztów 
występów grupy teatralnej oraz 
animacji artystycznych, kosztów 

warsztatów, materiałów 
programowych oraz nagród

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