
UCHWAŁA NR .111/1.6/2005........
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO 
z dnia ....28. .grudnia. 2006 roku.......

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego 
z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi 

Działalność Pożytku Publicznego na 2007 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759) 
i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, 
poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651), Rada Powiatu Łowickiego 
uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Program Współpracy Powiatu Łowickiego z Organizacjami 
Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku 
Publicznego na 2007 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZ



Załącznik
do UCHWAŁY NR 1 ^ /1 6 /2 0 0 6
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO 
z dnia 28 grudnia 2006 roku

Program
Współpracy Powiatu Łowickiego

z  Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi
Działalność Pożytku Publicznego 

na 2007 ROK.

Cele

1. Podnoszenie j akości realizacj i zadań sfery publicznej.

2. Rozszerzanie zakresu działalności społecznie użytecznej.

3. Umożliwianie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego włączania się w realizowanie zadań sfery 
publicznej.

4. Tworzenie warunków do zwiększania aktywności organizacji pozarządowych 
i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Zakres współpracy

Powiat Łowicki współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji
zadań sfery publicznej, należących do zadań powiatu, a w szczególności w zakresie:

1. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
2. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
4. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości,
5. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami,
6. działań na rzecz osób niepełnosprawnych.



Podmioty współpracujące

Powiat Łowicki prowadzi działalność w sferze zadań publicznych 
we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na terenie powiatu łowickiego, do których należą:

1. organizacj e pozarządowe,
2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów 

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
0 gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Formy współpracy

W 2007 roku współpraca Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywać się 
będzie w następujących formach:

1. zlecania realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), które może mieć formę:
a) powierzania,
b) wspierania,

2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności
1 współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków.

Zlecanie zadań publicznych i ich kontrola

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom programu współpracy oraz ich 
kontrola odbywać się będzie w trybie i na zasadach określonych w ustawie
0 pożytku publicznym i o wolontariacie, chyba że przepisy odrębne przewidują 
inny tryb zlecania.

2. W 2007 roku zlecanie zadań będzie odbywać się w formie powierzania 
wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 
realizacji lub wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji 
na dofinansowanie ich realizacji.

3. Dotacje nie mogą być udzielane:
a) na koszty nie związane bezpośrednio z realizacją zleconego zadania,
b) w przypadkach działalności odpłatnej pożytku publicznego stanowiącej działalność 

gospodarczą zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy o pożytku publicznym
1 o wolontariacie.



4. Środki przekazane w ramach dotacji:
a) niewykorzystane w całości,
b) w ykorzystane niezgodnie z umową 

podlegają zwrotowi.
5. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w celu realizacji zadań publicznych przez 

podmioty Programu zamieszcza się w dzienniku lokalnym lub o zasięgu 
ogólnopolskim, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

6. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji 
podejmuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej. Komisję 
konkursową powołuje uchwałą Zarząd Powiatu.

Szczegółowy zakres współpracy określa tabela.



( (

Szczegółowy zakres współpracy Powiatu Łowickiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego

w 2007 ROKU.

Lp. Zakres zadań publicznych Nazwa zadania publicznego

Wydział lub jednostka 
organizacyjna współpracująca 

z podmiotem realizującym 
zadanie publiczne 

i nadzorująca realizację 
tego zadania

Podmiot realizujący 
zadanie publiczne

Uwagi

1 2 3 4 5 6

1 .
Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu
Szkolenie i współzawodnictwo 

sportowe dzieci i młodzieży
Wydział

Edukacji, Kultury i Sportu
Stowarzyszenia kultury 

fizycznej

2. Kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i tradycji

Organizowanie przedsięwzięć 
kulturalnych i artystycznych 
o charakterze powiatowym  

(festiwale, przeglądy, koncerty, 
konkursy, wydawnictwa, 

publikacje) reprezentujących 
tradycję, historię 

i współczesność regionu 
łowickiego

Wydział
Edukacji, Kultury i Sportu

Stowarzyszenia kulturalne 
i organizacje pozarządowe



1 2 3 4 5 6

3.
Działalność wspomagająca 
rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości

Współorganizowanie spotkań 
informacyjnych

Wydział Rozwoju, Informacji 
i Promocji Powiatu

Stowarzyszenia j ednostek 
samorządu terytorialnego, 
fundacje, stowarzyszenia, 
organizacje pozarządowe

4.

Działania na rzecz 
integracji europejskiej 

oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między 

społeczeństwami

Współorganizowanie spotkań 
informacyjnych

Wydział Rozwoju, Informacji 
i Promocji Powiatu

Stowarzyszenia j ednostek 
samorządu terytorialnego, 
fundacje, stowarzyszenia, 
organizacje pozarządowe

5.
Działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych.

Zorganizowanie imprezy 
integracyjnej sportowej

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

w Łowiczu

Organizacje pozarządowe, 
fundacje i stowarzyszenia

PRZEWODNICZĄC RADY



UZASADNIENIE

Stosownie do postanowień art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 

z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny 

program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy.

W związku z powyższym zachodzi konieczność uchwalenia przez Radę 

Powiatu Łowickiego programu, o którym mowa powyżej.


