ZARZĄD POWIATU ŁOWICKIEGO
Łowicz, ul. Stanisław skiego nr 30

tel. (0-46) 837-59-02, fax 837-50-15

Uchwała Nr *192006
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia ..9*
....

w sprawie: określenia wysokości i podziału dotacji dla stowarzyszeń kultury
fizycznej wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację
zadań publicznych w 2006 r. przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
(w formie wsparcia) z zakresu 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 2003 r. Nr 96 poz. 873;
zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203 Nr 210 poz. 2135;
z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249
poz. 2104); uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr XXXVII/231/2005 z dnia
28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu
Łowickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok oraz na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. 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), Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje;

§1. Zarząd Powiatu Łowickiego określa wysokość i podział dotacji
dla stowarzyszeń kultury fizycznej wyłonionych w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych w 2006 r. przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie
wsparcia) z zakresu 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.

Starosta Łowicki - Cezary Dzierżek
Wicestarosta Łowicki - Eugeniusz Bobrowski

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego - Waldemar Osica

c

(

Załącznik nr 1
do Uchwały
Zarządu Powiatu Łowickiego
nr 410/2006
z dnia 04 maja 2006 roku.

Podział dotacji dla stowarzyszeń kultury fizycznej wyłonionych w otwartym konkursie ofert
na realizacją zadań publicznych w 2006 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego (wformie wsparcia) z zakresu kulturyfizycznej i sportu.
Nr
oferty

Nazwa Oferenta

Nazwa zadania

Nr 1 Międzyszkolny Klub
Sportowy „ZRYW”
w Łowiczu

Szkolenie
i współzawodnictwo sportowe
dzieci i młodzieży

Nr 2

Organizowanie zajęć
sportowych dla dzieci
i młodzieży w dyscyplinie
sportowej koszykówka i tenis
stołowy
Organizowanie zajęć,
zawodów i imprez sportoworekreacyjnych.

Nr 3

Uczniowski Miejski Klub
Sportowy „Księżak”
w Łowiczu

Powiatowe Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe
w Łowiczu

Przyznana dotacja oraz zakres
dotowanego zadania
1.000 zł
Szkolenie dzieci
i młodzieży - wynagrodzenie
trenera.

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

Przedstawiona oferta spełnia wymogi
określone w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. Dofinansowanie kosztów
0 działalności pożytku publicznego
pobytu zawodników na obozie 1 o wolontariacie oraz ogłoszeniu
sportowym.
otwartego konkursu ofert.
Przedstawiona oferta spełnia wymogi
17.000 zł
określone w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. Organizowanie zajęć, zawodów 0 działalności pożytku publicznego
i imprez sportowo1 o wolontariacie oraz ogłoszeniu
rekreacyjnych oraz
otwartego konkursu ofert.
uczestnictwo reprezantacji
Powiatu Łowickiego
w zawodach wojewódzkich
i ogólnopolskich.
2.700 zł

I
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Nr 4

Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy
w Łowiczu

(

Organizacja Mistrzostw
25.000 zł
Powiatu Łowickiego
w ramach Igrzysk Młodzieży Organizacja Mistrzostw
Szkolnej, Gimnazjady
Powiatu Łowickiego
Szkolnej i Licealiady Szkolnej w ramach Igrzysk Młodzieży

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

Szkolnej, Gimnazjady Szkolnej
i Licealiady Szkolnej oraz
uczestnictwo reprezentacji
Powiatu Łowickiego
w zawodach wyższego szczebla
niż mistrzostwa powiatu.

Nr 5

Nr 6

Uczniowski Klub Sportowy
„Pałac”
w Nieborowie

Mistrzostwa Powiatu
w szachach „Szybkich”,
„Klasycznych”
i „Błyskawicznych”

Uczniowski Klub Sportowy
„Błyskawica”
w Domaniewicach

Szkolenie
i współzawodnictwo sportowe
dzieci i młodzieży

300 zł
Organizacja Mistrzostw
Powiatu Łowickiego Juniorów
w Szachach.

6.000 zł
Szkolenie dzieci
i młodzieży w formie
zgrupowań sportowych.

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

