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W roku 2018 współpraca Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie odbywała się w oparciu o zapisy ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr XLI/227/2017 
z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 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

Ww. współpraca prowadzona była na zasadzie powierzania, bądź też wspierania realizacji 
zadań publicznych w dziedzinach z zakresu:

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 rozwiązania jej problemu prawnego,
c) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt a) 

i b), 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 Łowickiego,

d) wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój animacji kulturalnej mieszkańców 
Powiatu Łowickiego.

3) 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 
ponadgimnazjałnych,

d) organizacja oraz udział w imprezach regionalnych i ogólnopolskich,
e) zacieśnienie współpracy stowarzyszeń kultury fizycznej w zakresie organizowania 

obozów sportowych.
4) turystyki:
a) upowszechnianie i promocję walorów turystycznych poprzez różne formy aktywności,
b) działania aktywizujące lokalny rynek pracy w zakresie rozwoju usług turystycznych 

na terenie Powiatu.
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Realizacja zadania publicznego z zakresu 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

Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 606/2017 z dnia 31 października 2017 r. 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu 
Łowickiego w 2018 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (w formie powierzenia).

Uchwałą Nr 634/2017 ZPŁ z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2018 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 wpłynęło 9 ofert.
Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu 

Łowickiego podjął Uchwałę Nr 640/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia 
zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2018 roku organizacji pozarządowej lub 
podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia)

Nazw a O ferenta P rzyznana dotacja oraz zakres 
dotowanego zadania

Nazw a zadania

Caritas Diecezji Łowickiej 
Stary Rynek 20 
99-400 Łowicz

60 725,88 zł

Realizacja zadania publicznego w 
2018 roku w zakresie udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej

Udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej w punkcie nieodpłatnej 
pomocy prawnej zlokalizowanym 
w Łowiczu
przy u i  Podrzecznej 30 
(w siedzibie Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności)

Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 685/2018 ZPŁ z dnia 14 lutego 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 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 oraz turystyki.

Uchwałą Nr 698/2018 ZPŁ z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) 
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji określony został skład Komisji.

W wyniku otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i tradycji wpłynęły 4 oferty. Zarząd po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia 
Komisji Konkursowej podjął Uchwałę Nr 705/2018 ZPŁ z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie 
określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 
publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
tradycji.
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Nazwa O ferenta Nazwa zadania Przyznana dotacja oraz zakres 
dotowanego zadania

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Bielaw i Okolic

Promocja dóbr kultury i produktów 
regionalnych - Festyn regionalny 
„Poczuj miętę do Bielaw w 100 

rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę”

2 000,00zł
Promocja dóbr kultury i produktów 
regionalnych - Festyn regionalny 
„Poczuj miętę do Bielaw w 100 

rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Polskę” w zakresie pokrycia 

kosztów zakupu artykułów niezbędnych 
do organizacji festynu

Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew 
Łódzka Hufiec Łowicz

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji - 

„Kulturalne inspiracje V”

2 000,00 zł
Zadanie w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i tradycji 
Organizacja wydarzenia kulturalnego - 

Kulturalne inspiracje V w zakresie 
pokrycia kosztów zakupu materiałów 

programowych oraz nagród i 
materiałów promocyjnych

Fundacja Nowoczesny 
Konin

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji - 
Znam zabytki mojego powiatu -  

warsztaty zabytkowej architektury 
sakralnej Powiatu Łowickiego dla 

dzieci

1 000,00 zł
Zadanie w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i tradycji- Znam 
zabytki mojego powiatu -  warsztaty 

zabytkowej architektury sakralnej 
Powiatu Łowickiego dla dzieci w 
zakresie pokrycia kosztu wynajmu 

zestawów klocków do przeprowadzenia 
warsztatów

Stowarzyszenie 
Regionalne „Boczki 
Chełmońskie”

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji - 

Organizacja wydarzenia 
kulturalnego dla mieszkańców 

Powiatu Łowickiego z udziałem 
Regionalnego Zespołu Pieśni i 

Tańca „Boczki Chełmońskie” w 
Boczkach Chełmońskich

2 000,00 zł
Zadanie w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i tradycji.
Organizacja wydarzenia kulturalnego 

dla mieszkańców Powiatu Łowickiego z 
udziałem Regionalnego Zespołu Pieśni i 

Tańca „Boczki Chełmońskie” w 
zakresie pokrycia kosztu zakupu 
artykułów niezbędnych do jego 

organizacji

Realizacja zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 685/2018 ZPŁ z dnia 14 lutego 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 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 oraz turystyki.

Uchwałą Nr 697/2018 ZPŁ z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) 
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu określono skład Komisji Konkursowej. 
W wyniku otwartego konkursu ofert wpłynęło 9 ofert. Po zapoznaniu się z protokołem 
z posiedzenia Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 704/2018 
ZPŁ z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz 
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
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Nazw a O feren ta Nazw a zadania P rzyznana dotacja oraz zakres 
dotowanego zadania

Powiatowe Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły 
Sportowe w Łowiczu

Upowszechnianie sportu 
i aktywnego stylu życia wśród 

mieszkańców Powiatu 
Łowickiego; organizacja oraz 

udział w imprezach 
regionalnych i ogólnopolskich

23 000,00
Upowszechnianie sportu i aktywnego 

stylu życia wśród mieszkańców 
Powiatu Łowickiego; organizacja oraz 

udział w imprezach regionalnych i 
ogólnopolskich w zakresie pokrycia 

kosztów: zakupu nagród 
indywidualnych

i zespołowych w postaci sprzętu, 
pucharów, medali; delegacji 

sędziowskich; wynajmu obiektów 
sportowych oraz organizacji i udziału 

w imprezach regionalnych i 
ogólnopolskich

Uczniowski Klub 
Sportowy 
„Błyskawica” w 
Domaniewicach

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu - Szkolenie 
dzieci i młodzieży w formie 

zajęć i zgrupowań sportowych 
w Zakopanem i Sanoku

5 000,00 zł
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu - Szkolenie dzieci i młodzieży 

w formie zajęć i zgrupowania 
sportowego w Zakopanem w zakresie 
pokrycia kosztów zakwaterowania i 
wyżywienia podczas zgrupowania

Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy w  
Łowiczu

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu - 

Organizacja Mistrzostw 
Powiatu Łowickiego w ramach 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 
Gimnazjady Szkolnej i 

Licealiady Szkolnej

23 000,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu - Organizacja Mistrzostw 
Powiatu Łowickiego w ramach 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 
Gimnazjady Szkolnej, Licealiady 

Szkolnej
w zakresie pokrycia kosztów: obsługi 

sędziowskiej i technicznej, zakupu 
pucharów, dyplomów, medali, nagród, 

przygotowania organizacyjnego 
imprez sportowych

MKS Zryw w Łowiczu Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej -  Szkolenie i 

współzawodnictwo dzieci i 
młodzieży

4 000,00 zł
Upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu -  Szkolenie i 
współzawodnictwo dzieci i młodzieży 

w zakresie pokrycia kosztów 
wynagrodzenia trenera i instruktorów

Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej 
Zryw W ygoda

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej -  Szkolenie i 

współzawodnictwo dzieci i 
młodzieży

500,00 zł
Upowszechnianie sportu i aktywnego 

stylu życia wśród mieszkańców 
Powiatu Łowickiego - Rozwój sportu 

w środowisku wiejskim w zakresie 
pokrycia kosztów zakupu sprzętu 

sportowego.

MTJKS Pelikan w 
Łowiczu

Upowszechnianie sportu i 
aktywnego stylu życia wśród 

mieszkańców Powiatu 
Łowickiego - ,  Nasze wakacje”

2 000,00 z!
Upowszechnianie sportu i aktywnego 

stylu życia wśród mieszkańców 
Powiatu Łowickiego Nasze 

wakacje” w zakresie pokrycia kosztów 
transportu podczas obozu sportowego

Stowarzyszenie 
Rehabilitacyjno ~ 
Edukacyjne „Karino” 
w Łowiczu

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu -  Zajęcia na 
koniach dla dzieci i młodzieży

2 000,00 zł
Upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu -  Zajęcia na koniach dla dzieci 
i młodzieży w zakresie pokrycia 

kosztów zajęć jazdy konnej



Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej LKS 
Victoria Bielawy

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu - Szkolenie 

młodzieży uzdolnionej -  obóz 
kondycyjny dla dzieci i 

młodzieży

500,00 zł
Upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu. Szkolenie młodzieży 
uzdolnionej — obóz kondycyjny dla 

dzieci i młodzieży w zakresie pokrycia 
kosztów zakwaterowania i 

wyżywienia
Stowarzyszenie 
Historyczne im. 10 
Pułku Piechoty w 
Łowiczu

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu -  Memoriał 
imienia Zdzisława „Lełona” 

Leionkiewicza „dla 
niepodległej”

2 000,00 zł
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu -  Memoriał imienia Zdzisława 

„Lelona” Leionkiewicza „dla 
niepodległej” w zakresie kosztów 
zakupu szalików z  logo Łowickie

Realizacja zadań publicznych z zakresu turystyki
Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 685/2018 ZPŁ z dnia 14 lutego 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 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 oraz turystyki.

Uchwałą Nr 699/2018 ZPŁ z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) 
z zakresu turystyki określony został skład Komisji.

W wyniku otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu turystyki wpłynęła jedna 
oferta. Zarząd po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej podjął 
Uchwałę Nr 706/2018 ZPŁ z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości i podziału 
dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) 
z zakresu turystyki. _______________________ ______________________________

Nazwa O ferenta Nazw a zadania P rzyznana dotacja  o raz  zakres 
dotowanego zadania

Łowicka Akademia Sportu Upowszechnianie i promocja 
walorów turystycznych poprzez 

różne formy aktywności -  
Organizacja powiatowego spływu 

kajakowego na Bzurze

5 000,00zł
Upowszechnianie i promocja walorów 

turystycznych poprzez różne formy 
aktywności -  Organizacja powiatowego 

spływu kajakowego na Bzurze w 
zakresie pokrycia kosztu zakupu 

ergometru wioślarskiego

Z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego zostały podpisane stosowne umowy na realizację zadań publicznych. Zgodnie 
z zapisami w umowach po zakończeniu realizacji zadań przedkładane były sprawozdania z ich 
realizacji.

Informacje zebrała i opracowała:
Joanna Idzikowska
Inspektor w Wydziale Kontroli i larządzania Jednostkami 
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu
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Starostwo Powiatowe w Łowiczu 

Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie Współpracy 

na rok 2018 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w ark 3 ust 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Łowicz, marzec 2019 r.



W roku 2018 współpraca Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie odbywała się w oparciu o zapisy ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr XLI/227/2017 
z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 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

Ww. współpraca prowadzona była na zasadzie powierzania, bądź też wspierania realizacji 
zadań publicznych w dziedzinach z zakresu:

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 rozwiązania jej problemu prawnego,
c) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt a) 

i b), 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 łub 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 Łowickiego,

d) wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój animacji kulturalnej mieszkańców 
Powiatu Łowickiego.

3) 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.
4) turystyki:
a) upowszechnianie i promocję walorów turystycznych poprzez różne formy aktywności,
b) działania aktywizujące lokalny rynek pracy w zakresie rozwoju usług turystycznych 

na terenie Powiatu.
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Realizacja zadania publicznego z zakresu 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

Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 606/2017 z dnia 31 października 2017 r. 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu 
Łowickiego w 2018 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (w formie powierzenia).

Uchwałą Nr 634/2017 ZPŁ z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2018 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 wpłynęło 9 ofert.
Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu 

Łowickiego podjął Uchwałę Nr 640/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia 
zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2018 roku organizacji pozarządowej lub 
podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) 
z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.___________________________________________

N azw a O ferenta P rzyznana dotacja oraz zakres 
dotowanego zadania

Nazwa zadania

Caritas Diecezji Łowickiej 
Stary Rynek 20 
99-400 Łowicz

60 725,88 zl

Realizacja zadania publicznego w 
2018 roku w zakresie udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej

Udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej w punkcie nieodpłatnej 
pomocy prawnej zlokalizowanym 
w Łowiczu
przy ul. Podrzecznej 30 
(w siedzibie Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności)

Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 685/2018 ZPŁ z dnia 14 lutego 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 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 oraz turystyki.

Uchwałą Nr 698/2018 ZPŁ z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) 
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji określony został skład Komisji.

W wyniku otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i tradycji wpłynęły 4 oferty. Zarząd po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia 
Komisji Konkursowej podjął Uchwałę Nr 705/2018 ZPŁ z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie 
określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 
publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
tradycji.

3



Nazwa O ferenta Nazwa zadania Przyznana dotacja  o raz  zakres 
dotowanego zadania

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Bielaw i Okolic

Promocja dóbr kultury i produktów 
regionalnych - Festyn regionalny 
„Poczuj miętę do Bielaw w 100 

rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę”

2 000,00zł
Promocja dóbr kultury i produktów 
regionalnych - Festyn regionalny 
„Poczuj miętę do Bielaw w 100 

rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Polskę” w zakresie pokrycia 

kosztów zakupu artykułów niezbędnych 
do organizacji festynu

Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew 
Łódzka Hufiec Łowicz

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji - 

„Kulturalne inspiracje V”

2 000,00 zł
Zadanie w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i tradycji 
Organizacja wydarzenia kulturalnego - 

Kulturalne inspiracje V w zakresie 
pokrycia kosztów zakupu materiałów 

programowych oraz nagród i 
materiałów promocyjnych

Fundacja Nowoczesny 
Konin

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji - 
Znam zabytki mojego powiatu -  

warsztaty zabytkowej architektury 
sakralnej Powiatu Łowickiego dla 

dzieci

1 000,00 zł
Zadanie w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i tradycji- Znam 
zabytki mojego powiatu -  warsztaty 

zabytkowej architektury sakralnej 
Powiatu Łowickiego dla dzieci w 
zakresie pokrycia kosztu wynajmu 

zestawów klocków do przeprowadzenia 
warsztatów

Stowarzyszenie 
Regionalne „Boczki 
Chełmońskie”

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji - 

Organizacja wydarzenia 
kulturalnego dla mieszkańców 

Powiatu Łowickiego z  udziałem 
Regionalnego Zespołu Pieśni i 

Tańca „Boczki Chełmońskie” w 
Boczkach Chełmońskich

2 000,00 zł
Zadanie w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i tradycji.
Organizacja wydarzenia kulturalnego 

dla mieszkańców Powiatu Łowickiego z 
udziałem Regionalnego Zespołu Pieśni i 

Tańca „Boczki Chełmońskie” w 
zakresie pokrycia kosztu zakupu 
artykułów niezbędnych do jego 

organizacji

Realizacja zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 685/2018 ZPŁ z dnia 14 lutego 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 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 oraz turystyki.

Uchwałą Nr 697/2018 ZPŁ z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert na realizacj ę zadań publicznych w 2018 r. przez organizacj e 
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) 
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu określono skład Komisji Konkursowej. 
W wyniku otwartego konkursu ofert wpłynęło 9 ofert. Po zapoznaniu się z protokołem 
z posiedzenia Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 704/2018 
ZPŁ z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz 
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

4



Nazw a O ferenta Nazw a zadania P rzyznana dotacja oraz zakres 
dotowanego zadania

Powiatowe Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły 
Sportowe w Łowiczu

Upowszechnianie sportu 
i aktywnego stylu życia wśród 

mieszkańców Powiatu 
Łowickiego; organizacja oraz 

udział w imprezach 
regionalnych i ogólnopolskich

23 000,00
Upowszechnianie sportu i aktywnego 

stylu życia wśród mieszkańców 
Powiatu Łowickiego; organizacja oraz 

udział w imprezach regionalnych i 
ogólnopolskich w zakresie pokrycia 

kosztów: zakupu nagród 
indywidualnych

i zespołowych w postaci sprzętu, 
pucharów, medali; delegacji 

sędziowskich; wynajmu obiektów 
sportowych oraz organizacji i udziału 

w imprezach regionalnych i 
ogólnopolskich

Uczniowski Klub 
Sportowy 
„Błyskawica” w 
Domaniewicach

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu - Szkolenie 
dzieci i młodzieży w formie 

zajęć i zgrupowań sportowych 
w Zakopanem i Sanoku

5 000,00 zł
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu - Szkolenie dzieci i młodzieży 

w formie zajęć i zgrupowania 
sportowego w Zakopanem w zakresie 
pokrycia kosztów zakwaterowania i 
wyżywienia podczas zgrupowania

Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy w 
Łowiczu

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu - 

Organizacja Mistrzostw 
Powiatu Łowickiego w ramach 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 
Gimnazjady Szkolnej i 

Licealiady Szkolnej

23 000,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu - Organizacja Mistrzostw 
Powiatu Łowickiego w ramach 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 
Gimnazjady Szkolnej, Licealiady 

Szkolnej
w zakresie pokrycia kosztów: obsługi 

sędziowskiej i technicznej, zakupu 
pucharów, dyplomów, medali, nagród, 

przygotowania organizacyjnego 
imprez sportowych

MKS Zryw w Łowiczu Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej -  Szkolenie i 

współzawodnictwo dzieci i 
młodzieży

4 000,00 zł
Upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu -  Szkolenie i 
współzawodnictwo dzieci i młodzieży 

w zakresie pokrycia kosztów 
wynagrodzenia trenera i instruktorów

Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej 
Zryw W ygoda

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej -  Szkolenie i 

współzawodnictwo dzieci i 
młodzieży

500,00 zł
Upowszechnianie sportu i aktywnego 

stylu życia wśród mieszkańców 
Powiatu Łowickiego - Rozwój sportu 

w środowisku wiejskim w zakresie 
pokrycia kosztów zakupu sprzętu 

sportowego.

MUKS Pelikan w 
Łowiczu

Upowszechnianie sportu i 
aktywnego stylu życia wśród 

mieszkańców Powiatu 
Łowickiego Nasze wakacje”

2 000,00 zl
Upowszechnianie sportu i aktywnego 

stylu życia wśród mieszkańców 
Powiatu Łowickiego Nasze 

wakacje” w zakresie pokrycia kosztów 
transportu podczas obozu sportowego

Stowarzyszenie 
Rehabilitacyjno -  
Edukacyjne „Karino” 
w Łowiczu

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu -  Zajęcia na 
koniach dla dzieci i młodzieży

2 000,00 zł
Upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu -  Zajęcia na koniach dla dzieci 
i młodzieży w zakresie pokrycia 

kosztów zajęć jazdy konnej



Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej LKS 
Victoria Bielawy

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu - Szkolenie 

młodzieży uzdolnionej -  obóz 
kondycyjny dla dzieci i 

młodzieży

500,00 zł
Upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu. Szkolenie młodzieży 
uzdolnionej -  obóz kondycyjny dla 

dzieci i młodzieży w zakresie pokrycia 
kosztów zakwaterowania i 

wyżywienia
Stowarzyszenie 
Historyczne im. 10 
Pułku Piechoty w 
Łowiczu

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu -  Memoriał 
imienia Zdzisława „Lelona” 

Lełonkiewicza „dla 
niepodległej”

2 000,00 zł
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu -  M emoriał imienia Zdzisława 

„Lelona” Lełonkiewicza „dla 
niepodległej” w zakresie kosztów 
zakupu szalików z logo Łowickie

Realizacja zadań publicznych z zakresu turystyki
Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 685/2018 ZPŁ z dnia 14 lutego 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 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 oraz turystyki.

Uchwałą Nr 699/2018 ZPŁ z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) 
z zakresu turystyki określony został skład Komisji.

W wyniku otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu turystyki wpłynęła jedna 
oferta. Zarząd po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej podjął 
Uchwałę Nr 706/2018 ZPŁ z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości i podziału 
dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) 
z zakresu turystyki.__________________________________________________________

Nazw a O ferenta Nazwa zadania P rzyznana dotacja  oraz zakres 
dotowanego zadania

Łowicka Akademia Sportu Upowszechnianie i promocja 
walorów turystycznych poprzez 

różne formy aktywności -  
Organizacja powiatowego spływu 

kajakowego na Bzurze

5 O0O,0Ozł
Upowszechnianie i promocja walorów 

turystycznych poprzez różne formy 
aktywności -  Organizacja powiatowego 

spływu kajakowego na Bzurze w 
zakresie pokrycia kosztu zakupu 

ergometru wioślarskiego

Z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego zostały podpisane stosowne umowy na realizację zadań publicznych. Zgodnie 
z zapisami w umowach po zakończeniu realizacji zadań przedkładane były sprawozdania z ich 
realizacji.

Informacje zebrała i opracowała:
Joanna Idzikowska
Inspektor w Wydziale Kontroli i Zarządzania Jednostkami 
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu
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