
Uchwała Nr ^  / ¿ 0 /M  
Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia ^ frf)(X/c>L

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
z zakresu rozwoju sportu finansowanych przez Powiat Łowicki w 2011 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 
1568; z 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 
142, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz § 5 Uchwały Nr III/14/2011 Rady 
Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowania rozwoju sportu przez Powiat Łowicki Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, 
co następuje:

§1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju 
sportu finansowanych przez Powiat Łowicki w 2011 r.

§2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Starosta Łowicki -  Janusz Michalak

Wicestarosta Łowicki -  Bolesław Heichman

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego -  
Wojciech Miedzianowski

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego -  
Dariusz Kosmatka

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego -  
Zbigniew Kuczyński



Załącznik
do Uchwały Nr ^ /2 0 1 1 
Zarządu Powiatu 
Łowickiego
z dnia *¿-5* Oó. *20/1/} //•

Działając na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. 
Dz.U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; 
z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 
1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz § 5 Uchwały 
Nr III/l4/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia 
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Łowicki

Zarząd Powiatu Łowickiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zafaesu rozwoju sportu finansowanych

przez Powiat Łowicki w 2011 r.

1 .Zadania w zakresie rozwoju sportu finansowane przez Powiat Łowicki w 2011 rok:

1) realizacja programów szkolenia sportowego;

2) zakup sprzętu sportowego;

3) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

4) pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach sportowych.

2. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu finansowanych przez Powiat Łowicki 
w 2011 r. przeznacza się środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł.

3. O wsparcie zgodnie z Uchwałą Nr III/14/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 
26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu 
przez Powiat Łowicki mogą ubiegać się podmioty nie zaliczane do sektora finansów 
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność sportową 
na terenie Powiatu Łowickiego spełniające łącznie następujące warunki:
-  prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
-  zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców powiatu łowickiego,
-  posiadają odpowiednio wykwalifikowaną kadrę oraz doświadczenie niezbędne 

do realizacji zadania,
-  złożą ofertę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/14/2011 Rady Powiatu 
Łowickiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenie warunków i trybu 
finansowania rozwoju sportu przez Powiat Łowicki wraz z wymaganymi załącznikami tj.
1) kserokopią wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru 

albo z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego 
wystawiony najpóźniej na 3 miesiące przez terminem składania wniosku;

2) odpisem statutu podmiotu;
3) sprawozdaniem merytorycznym z działalności za rok poprzedni, lub - w przypadku 

dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności;



4) sprawozdaniem finansowym z działalności za rok poprzedni, lub - w przypadku 
dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności.

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W przypadku 
otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji oferent zobowiązany jest do przedłożenia 
korekty kosztorysu projektu.

5. Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Łowickiego.

6. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć realizowanych w 2011 r.

7. Oferty (w zamkniętych kopertach) należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego 
w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, w terminie wpływu do dnia 30 czerwca 2011 roku r. 
do godziny 16—

8. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1) zgodność oferty z zadaniami statutowymi klubu sportowego;
2) znaczenie zadania dla Powiatu Łowickiego;
3) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 Uchwały Nr III/14/2011 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i 
trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Łowicki;

4) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;
5) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;
6) ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym 

w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
7) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta;
8) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu sportu;

9. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zarząd Powiatu Łowickiego.

10. Oferty winny być rozpatrzone w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty 
ich złożenia.

11. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu.


