289/2009

Uchwała Nr
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia ^ S ty czn ia 2009 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2009 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia).

.
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Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873; zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 64
poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135; Dz.U. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169
poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104; Dz.U. z 2006 r. Nr 94 poz. 651) oraz
uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr XXVI/219/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie
uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego z Organizacjami Pozarządowymi
i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2009 rok,
Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w 2009 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu:
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
§2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
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§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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 289/2009
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 13 stycznia 2009 r.

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 837 z późn. zm.)
Zarząd Powiatu Łowickiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2009 r.
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
1. Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
- Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (m. in. szkolenie
młodzieży uzdolnionej sportowo, organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych skierowanych
do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
uczestnictwo reprezentacji Powiatu Łowickiego w imprezach regionalnych i ogólnopolskich,
organizacja obozów szkoleniowych).
Zadania powinny być realizowane poprzez:
- popularyzację walorów rekreacji ruchowej
- organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
- szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do zajęć rekreacyjnych.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu wynosi 73.800,00 zl.
2. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Zadania powinny być realizowane poprzez:
- organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych o charakterze powiatowym
(festiwale, przeglądy, koncerty, konkursy, wydawnictwa, publikacje) reprezentujących
tradycję, historię i współczesność regionu łowickiego.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycji wynosi 11.464,00 zł
3. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
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 sporządzoną zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie ofertę na stosownym formularzu wraz
z wymaganymi załącznikami.
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 2009 r.
7. Oferty należy składać w Sekretariacie
Starostwa Powiatowego w Łowiczu,
ul. Stanisławskiego 30, w terminie wpływu do dnia 23 lutego 2009 r. do godziny 16—

8. Wybór ofert nastąpi w ciągu miesiąca po upływie terminu składania ofert.
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
a) Merytoryczna wartość oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu.
b) Możliwość realizacji zadania przez dany podmiot.
c) Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania.
d) Dotychczasowa współpraca Powiatu Łowickiego z podmiotem składającym ofertę.

9. W roku 2008 na realizację zadań określonych:
- w pkt. 1 przeznaczono kwotę 69.260,00 zł,
- w pkt. 2 przeznaczono kwotę 6.000,00 zł
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