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Uchwałą LIII 326 2018 RPŁ z dnia 26 września 2018 r. Rada Powiatu Łowickiego przyjęła Roczny
Program Współpracy na rok 2019 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.
Głównym celem Programu było budowanie i wzmacnianie dialogu społecznego pomiędzy organizacjami,
a Powiatem. Celami szczegółowymi Programu było:

I) wzmocnienie współpracy Powiatu z organizacjami,
2) budowa społeczeństwa obywatelskiego i aktywizacja społeczności lokalnych,
3) promocja i rozwój potencjału sektora pozarządowego w Powiecie,
4) wsparcie rozpoznanych potrzeb mieszkańców w ramach zadań Powiatu realizowanych przez

organizacje.
W ramach zapisów Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 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 Powiat Łowicki powierzał oraz
wspierał realizację zadań publicznych w następujących zakresach:

1) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w myśl ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej poprzez powierzenie przez Powiat
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej obejmującej:

a) informowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązaniajej problemu prawnego,
c) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt a) i

z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowo - administracyjnym,

d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego
lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo - administracyjnym,

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
a) ochrona i promocja dóbr kultury i sztuki oraz produktów regionalnych,
b) wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę i promocję wartości lokalnego dziedzictwa

kulturowego oraz aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia tożsamości regionalnej,
c) wspieranie projektów współpracy i wymiany kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem

powiatów partnerskich dla Powiatu Lowickiego,
d) wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój animacji kulturalnej mieszkańców Powiatu

Łowickiego,
3) turystyki:

a) upowszechnianie i promocja walorów turystycznych poprzez różne formy aktywności,
b) działania aktywizujące lokalny rynek pracy w zakresie rozwoju usług turystycznych na terenie

Powiatu.
4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu Łowickiego,
b) szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (m. in. szkolenie młodzieży

uzdolnionej sportowo),
c) organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych oraz obozów szkoleniowych skierowanych

do dzieci i młodzieŻy ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
d) organizacja oraz udział w imprezach regionalnych i ogólnopolskich,
e) zacieśnienie współpracy stowarzyszeń kultury fizycznej w zakresie organizowania obozów

sportowych



1) Realizacja zadania publicznego z zakresu udzielania nieodplatnej pomocy prawnej w myśl
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
poprzez powierzenie przez Powiat prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwalę Nr 895/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2019 r.,
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu
nieodpłatnej pomocy prawnej (w formie powierzenia).

Uchwałą Nr 8/2018 ZPŁ z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu nieodpłatnej
pomocy prawnej określony został skład Komisji. W wyniku otwartego konkursu ofert wpłynęły 3 oferty.

Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej Zarząd Powiatu Łowickiego
podjął Uchwałę Nr 12/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego
Powiatu Łowickiego w 2019 roku organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność
pożytku publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

INazwa zadaniaNazwa Oferenta „Przyznana dotacja oraz zakres

dotowanego zadania I
126 060,00 zI I
Realizacja zadania publicznego w 2019 roku
wzakresie udzielania nieodpłatnej pomocy Ił,Udziclanie nieodpłatnej pomocy prawnej w
prawnej, świadczenia nieodpłatnego Ipunkcic zlokalizo”vanym w Lowiczu przy ul.
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji II”odrzecznej 30 (w siedzibie I”owiatowego
prawnej kespoiu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

12. Świadzczenie nieodpłatnego poradnictwa

~bywaIelskiego w punkcie złokalizo”vanym

w Lowiczu przy ul. ł”odrzeeznej 30 (w
iedzibic ł”o”viatowego Zespołu ds. Orzekania
N iepel nosprawności).

a las Diecezji LowiLkiej
9 00 Łowicz

Stary Rynek 20,

Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
turystyki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 76 2019 ZPŁ z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r., przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia).

2) Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Uchwałą Nr 100/2019 ZPŁ z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powolania komisji konkursowej
do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji oraz turystyki określony został skład Komisji opiniującej oferty. W wyniku otwartego
konkursu na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wpłynęła I oferta.
Zarząd Powiatu Łowickiego po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji opiniującej oferty
podjął Uchwałę Nr 116/2019 ZPŁ z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyboru oferty i wysokości dotacji
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji. Wsparcie w wysokości 800,00 zł na realizację zadania Klockowe wakacje
z zabytkami Warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Powiatu Łowickiego dla dzieci otrzymało
Stowarzyszenie Edukacyjno Kulturalne „NDM” Nowy Dwór Mazowiecki.



3) Realizacja zadań publicznych z zakresu turystyki
Na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert
wypłynęła I oferta. Zarząd Powiatu Łowickiego, Po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej
opiniującej ofertę, na mocy uchwały Nr 117/2019 ZPŁ z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyboru ofert
i określenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
z zakresu turystyki Łowickiej Akademii Sportu przyznał dotację w wysokości 8 000,00 zł. na wsparcie
realizacji zadania publicznego Organizacja treningów przygotowawczych oraz spływów kajakowych
Po rzece Bzurze.

4) Realizacja zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Uchwalą Nr 99/20 19 ZPL z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu określono skład komisji opiniującej oferty.

W wyniku otwartego konkursu ofert wpłynęło 9 ofert. Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia
komisji opiniującej oferty Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 115/20 19 ZPŁ z dnia 8 maja
2019 r. w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

. Przyznana dotacja oraz zakres dotowanego
Nazwa Oferenta Nazwa zadania .zadania

l”o”viatowe Zrzeszenie Upowszechnianie sportu 23000,00
Ludowe Zespoly Sporto”vc i aktywnego stylu życia wśród mieszkańcó”v Upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia
w Łowiczu Powiatu Łowickiego; organizacja oraz udzial w wśród mieszkańców Powiatu Łowickiego;

imprezach regionalnych i ogólnopolskich organizacja oraz udzial „v imprezach
regionalnych i ogólnopolskich

Uczniowski Klub Sportowy Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 6 500,00 zI
„j3lyskawica” „v Szkolenie dzieci i młodzieży w lbrrnic zajęć i Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -

Donianiewicach zgrupo”vań sportowych w Zakopanem i Sanoku Szkolenie dzieci i mlodzicży w thrmie zajęć i
zgrupowania sportowego w Zakopanem „v

zakresie pokrycia kosztów zakwaterowania i
wyży”vienia podczas zgrupowania

Powiato”vy Szkolny Upo”vszechnianie kultury fizycznej i sportu - 24500,00
Związek Sporto”vy w Organizacja Mistrzostw Powiatu Lo”vickiego w Upowszechnianie kultury lizycznqj i sportu -

Łowiczu ramach Igrzysk Mlodzieży Szkolnej, Gimnazjady Organizacja Mistrzostw Po”viatu Łowickiego w
Szkolnej i Licealiady Szkolnej ramach Igrzysk Mlodzieży Szkolnej.

Gimnazjady Szkolnej, Licealiady Szkolnej
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej — I 000,00 zI
Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i mlodzieży Upowszechnianie kultury lizycznej i sportu —

Szkolenie i wspólzawodnict”vo dzieci i
mlodzieży w zakresie pokrycia kosztów

organizacji obozu letniego
Stowarzyszenie Kultury Upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia I 150,00 zI
Fizycznej Zryw Wygoda wśród mieszkańców Powiatu Łowickiego - Upowszechnianie sportu i akt~nego stylu

Rozwój sportu w środowisku wiejskim życia wśród mieszkańców Powiatu
Łowickiego - Rozwój sportu w środowisku

wiejskim w zakresie pokrycia kosztów
zakupu sprzętu sportowego.

Stowarzyszenie Upowszechnianie kultury lizycznej i sportu — 2350,00 zI
Rehabilitacyjno — Rekreacja na koniach Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu —

Edukacyjne „Karino” „v Rekreacja na koniach
„o”viczu

Stowarzyszenie Milośników Upo”vszcchnianic kultury fizycznej i sportu — 500,00 zI
Ziemi Łowickiej Dzień Matki i Dzień Dziecka na sportowo Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w

zakresie organizacji wydarzenia Dzień Matki i
Dzień Dziecka na sportowo

MKS Zryw w Łowiczu



Ludowy Uczniowski Klub Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu — 2 000,00 zI
Sportowy ASIK w Obóz wypoczynkowo — sportowy Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w
Domaniewicach zakresie organizacji obozu wypoczynkowo —

sporto”vego

Klub Sportowy FAIR Upo”vszechnianie kultury fizycznej i sportu — I 000,00 zI
PLAY „v Lyszkowicach Grand Prix Gminy Lyszkowice w tenisie Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -

slolowym Grand Prix Gminy Lyszkowicc w tenisie
stolowy ni

Z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego zostały podpisane stosowne urnowy, których wzór określony został w Rozporządzeniu
Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U.
z 2018 r. poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. W myśl zapisów w ww. umowach
Po zakończeniu realizacji zadań przedkładane były sprawozdania, na drukach zgodnych z ww.
Rozporządzeniem, z ich realizacji. Z realizacji zadania publicznego z wykorzystaniem wsparcia
finansowego ze strony Powiatu Łowickiego, ze względów organizacyjnych, zrezygnował Ludowy
Uczniowski Klub Sportowy ASIK w Domaniewicach.

Roczny Program Wspólpracy na rok 2019 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 stwarzał również formalną możliwość inicjowania działań mających
na celu wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach współdziałania. Organizacje
pozarządowe mogły też promować realizowane przedsięwzięcia na stronie internetowej Powiatu
Łowickiego „vww.powiaLlo”4 icz.pl.
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