Starostwo Powiatowe w Łowiczu
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie Współpracy
na rok 2017 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w ort. 3 u st 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Łowicz, marzec 2018 r.

Uchwałą Nr XXXIII/189/2017 RPŁ z dnia 29 marca 2017 r. Rada Powiatu Łowickiego
przyjęła Roczny Program Współpracy na rok 2017 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:
1) 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 2017 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 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 łub 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
ponadgimnazj ałnych,
d) organizacja oraz udział w imprezach regionalnych i ogólnopolskich,
e) zacieśnienie współpracy stowarzyszeń kultury fizycznej w zakresie organizowania
obozów sportowych
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4) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:
a) organizacja wypoczynku letniego,
b) organizacj a wyj azdu terapeutyczno-wypoczynkowego

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 336/2016 z dnia 4 listopada 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu
Łowickiego w 2017 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (w formie powierzenia).
Uchwałą Nr 369/2016 ZPŁ z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
(w formie powierzenia) z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej został określony skład Komisji:
Grzegorz Bogucki - Wicestarosta Łowicki
Sylwia Walkiewicz - Dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
Teresa Wicher - Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych
Joanna Idzikowska - Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych

W wyniku otwartego konkursu ofert wpłynęło 9 ofert.
Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu
Łowickiego podjął Uchwałę Nr 379/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia
zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2017 roku organizacji pozarządowej lub
podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy
prawnej.
Nazwa Oferenta
Fundacja Togatus Pro Bono, ul.
Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn,

Przyznana dotacja oraz zakres
dotowanego zadania
60 725,88 zł
Realizacja zadania publicznego w
2017 roku w zakresie udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej

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

Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 464/2017 z dnia 6 kwietnia
2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017
r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
(w formie wsparcia) z zakresu kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji oraz z zakresu turystyki.
Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji
Uchwałą Nr 477/2017 ZPŁ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia)
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz z zakresu turystyki określony
został skład Komisji:
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Sylwia Walkiewicz - Dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - przedstawiciel Zarządu Powiatu
Łowickiego
Ilona Fudała - Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łowiczu
Bogusława Wróbel - Makowska - Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego
w Łowiczu
Iwona Nowak —Inspektor w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Łowiczu
Joanna Idzikowska - Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łowiczu

W wyniku otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji wpłynęły cztery oferty. Zarząd Powiatu Łowickiego po zapoznaniu się
z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej podjął Uchwałę Nr 479/2017
z dnia 16 maj a 2017 r. w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie
ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji.
N azw a Oferenta

Nazwa zadania

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Bielaw i Okolic

Promocja dóbr kultury i produktów
regionalnych. Festyn regionalny
„Poczuj miętę do Bielaw”

Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew Łódzka
Hufiec Łowicz

Zadanie w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji
realizowane poprzez wspieranie
inicjatyw mających na celu rozwój
animacji kulturalnej mieszkańców
Powiatu Łowickiego „Kulturalne
inspiracje IV”

Ochotnicza Straż Pożarna w
wiciu

Stowarzyszenie Regionalne
„Boczki Chełmońskie”

Przyznana dotacja oraz zakres
dotowanego zadania
2 000,00zł

Promocja dóbr kultuiy i produktów
regionalnych. Organizacja Festynu
regionalnego „Poczuj miętę do Bielaw” w
zakresie pokrycia kosztów zakupu nagród,
pucharów, medali oraz wyżywienia na
festyn
2 000,00 zł

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycji realizowane poprzez
wspieranie inicjatyw mających na celu
rozwój animacji kulturalnej mieszkańców
Powiatu Łowickiego. Organizacja
wydarzenia kulturalnego „Kulturalne
inspiracje IV” w zakresie pokrycia kosztów:
animacji artystycznych, warsztatów, zakupu
materiałów programowych oraz nagród i
materiałów promocyjnych

Zadanie w zakresie kultury, sztuki,
2 000,00 zł
ochrony dóbr kultury i tradycji. Udział Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycji. Udział Orkiestry OSP
Orkiestry OSP w Wiciu w
w Wiciu w wydarzeniach kulturalnych na
wydarzeniach kulturalnych na terenie
terenie Powiatu Łowickiego w zakresie
Powiatu Łowickiego
pokrycia kosztu zakupu mundurów dla
Orkiestry
Zadanie w zakresie kultury, sztuki,
2 000,00 zł
Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony
ochrony dóbr kultury i tradycji.
Organizacja Pikniku Regionalnego z
dóbr kultury i tradycji. Organizacja Pikniku
Regionalnego z udziałem Regionalnego
udziałem Regionalnego Zespołu Pieśni
Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki
i Tańca „Boczki Chełmońskie” w
Chełmońskie” w Boczkach Chełmońskich w
Boczkach Chełmońskich
zakresie pokrycia kosztu zakupu artykułów
spożywczych i naczyń jednorazowych
niezbędnych do organizacji Pikniku.

Na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w wyniku ogłoszonego otwartego
konkursu ofert nie wypłynęła żadna oferta.

3

Realizacja zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Uchwałą Nr 476/2017 ZPŁ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia)
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu określono skład Komisji:
Sylwia Walkiewicz - Dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - przedstawiciel Zarządu Powiatu
Łowickiego
Bogusława Wróbel - Makowska - Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego
w Łowiczu
Marek Borkowski - Członek Rady Sportu Powiatu Łowickiego
Iwona
Nowak
Inspektor
w
Wydziale
Finansowym
Starostwa
Powiatowego
w Łowiczu
Joanna Idzikowska - Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łowiczu

W wyniku otwartego konkursu ofert wpłynęło 12 ofert. Po zapoznaniu się z protokołem
z posiedzenia Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 478/2017
z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie
ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i sportu.
Przyznana dotacja oraz zakres
dotowanego zadania
Powiatowe Zrzeszenie
Upowszechnianie sportu
21 000,00
Ludowe Zespoły
i aktywnego stylu życia wśród
Upowszechnianie sportu i aktywnego stylu
Sportowe w Łowiczu
mieszkańców Powiatu
życia wśród mieszkańców Powiatu
Łowickiego; organizacja oraz
Łowickiego; organizacja oraz udział w
udział w imprezach regionalnych i imprezach regionalnych i ogólnopolskich
ogólnopolskich
w zakresie pokrycia kosztów: zakupu
~
nagród indywidualnych
i zespołowych w postaci sprzętu,
pucharów, medali; delegacji sędziowskich;
wynajmu obiektów sportowych transportu
oraz organizowania i udziału w imprezach
regionalnych i ogólnopolskich
Uczniowski Klub
Upowszechnianie kultury fizycznej
5 000,00 zł
Sportowy „Błyskawica” w
i sportu - Szkolenie dzieci i
Upowszechnianie kultury fizycznej i
Domaniewicach
młodzieży w formie zajęć i
sportu. Szkolenie dzieci i młodzieży w
zgrupowań sportowych w
formie zajęć i zgrupowań sportowych w
Zakopanem i Sanoku oraz akcji
Zakopanem i Sanoku oraz akcji
szkoleniowych w Białymstoku i szkoleniowych w Białymstoku i Sanoku w
Sanoku
zakresie pokrycia kosztów udziału w
zgrupowaniach i akcjach szkoleniowych.
Nazwa Oferenta

Nazwa zadania

Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy w
Łowiczu

Upowszechnianie kułtuiy fizycznej
i sportu Organizacja Mistrzostw
Powiatu Łowickiego w ramach
Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
Gimnazjady Szkolnej i Licealiady
Szkolnej

MKS Zryw w Łowiczu

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej - „Trening czyni
mistrza”

21 000,00
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,
usług transportowych, podróży, zakupu
pucharów, dyplomów, medali, nagród,
korzystania z obiektów sportowych,
przygotowania organizacyjnego imprez
sportowych, obsługi medycznej, zakupu
artykułów kancelaryjnych.
4 000,00 zł
Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej - „Trening czyni mistrza” w
zakresie pokiycia kosztów transportu
podczas obozu letniego.
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Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej Zryw Wygoda

MUKS Pelikan w
Łowiczu

Uczniowski Klub
Sportowy „Płomień”
Piotrowice

Stowarzyszenie
Rehabilitacyjno Edukacyjne „Karino” w
Łowiczu

Upowszechnianie sportu i
aktywnego stylu życia wśród
mieszkańców Powiatu
Łowickiego. Rozwój sportu w
środowisku wiejskim

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.

Upowszechnianie sportu i
1 500,00 zł
Upowszechnianie sportu i aktywnego stylu
aktywnego stylu życia wśród
życia wśród mieszkańców Powiatu
mieszkańców Powiatu Łowickiego
Łowickiego - , Nasze wakacje” w zakresie
—„ Nasze wakacje”
pokrycia kosztów zakwaterowania i
wyżywienia podczas obozu sportowego
„Nasze wakacje”
Wspieranie kultury fizycznej i
500,00 zł
sportu - Obóz sportowy UKS
Wspieranie kultury fizycznej i sportu Obóz sportowy UKS Płomień Piotrowice
Płomień Piotrowice
w zakresie pokrycia kosztów
zakwaterowania i wyżywienia
Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu - „Dzieci i młodzież w
siodle”

500,00 zł

Upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu - „Dzieci i młodzież w siodle”
pokrycia kosztów zatrudnienia instruktora
jazdy konnej

Upowszechnianie kultury fizycznej
ł 000,00 zł
Upowszechnianie kultury fizycznej i
i sportu. Szkolenie młodzieży
uzdolnionej - obóz kondycyjny dla sportu. Szkolenie młodzieży uzdolnionej —
obóz kondycyjny dla dzieci i młodzieży w
dzieci i młodzieży
zakresie pokrycia kosztów
zakwaterowania i wyżywienia
Upowszechnianie kultury fizycznej
500,00 zł
Okręgowy Związek
Upowszechnianie kultury fizycznej i
i sportu. Organizacja imprez
Kolarski w Łodzi
sportowych - Wyścig kolarski
.sportu. Organizacja imprez sportowych - ;
Warszawa - Łódź
Wyścig kolarski Warszawa - Łódź w
zakresie pokrycia kosztów nagród
finansowych dla zawodników
500,00 zł
Upowszechnianie kultury fizycznej
Międzyszkolny Klub
Upowszechnianie kultury fizycznej i
i sportu realizowanego poprzez:
Sportowy Czarny Orzeł w
upowszechnienie sportu i
sportu realizowanego poprzez:
Bednarach
upowszechnienie sportu i aktywnego stylu
aktywnego stylu życia wśród
życia wśród mieszkańców Powiatu
mieszkańców Powiatu
Łowickiego, szkolenie i
Łowickiego, szkolenie i
współzawodnictwo sportowe dzieci i
współzawodnictwo sportowe
młodzieży, organizacja imprez sportowo dzieci i młodzieży, organizacja
rekreacyjnych, udział w imprezach
imprez sportowo - rekreacyjnych,
ogólnopolskich oraz organizowanie
udział w imprezach
obozów sportowych w zakresie pokrycia
ogólnopolskich oraz
kosztów zakwaterowania na obozie
organizowanie obozów
szkoleniowym.
sportowych

Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej LKS Victoria
Bielawy

Okręgowy Związek Kolarski w Łodzi ze względów organizacyjnych zrezygnował
z podpisania umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu. Organizacja imprez sportowych - Wyścig kolarski Warszawa - Łódź”.
Realizacja zadania publicznego (w formie powierzenia) z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej:
1) organizacja wypoczynku letniego,
2) organizacja wyjazdu terapeutyczno-wypoczynkowego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu realizowało projekt „Rodzina
z przyszłością” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 (oś priorytetowa IX, działanie IX.2, poddziałanie IX.2.1.
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Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 467/2017 z dnia 6 kwietnia 2017r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017r.
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
(w fomiie powierzenia) z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:
1) organizacja wypoczynku letniego,
2) organizacja wyjazdu terapeutyczno-wypoczynkowego
Uchwałą Nr 481/2017 ZPŁ z dnia 16 maja 2017r. w sprawie powołania składu Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2017r. przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
(w formie powierzenia) z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej został
określony skład Komisji:
- Grzegorz Bogucki - Wicestarosta Łowicki,
- Robert Wójcik - Dyrektor PCPR w Łowiczu,
- Teresa Myczka - inspektor w Wydziale ES,
- Małgorzata Janicka - starszy pracownik socjalny PCPR,
- Maria Boczek - główna Księgowa PCPR.

W wyniku otwartego konkursu ofert wpłynęło po jednej ofercie na każde z zadań.
Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu
Łowickiego podjął Uchwałę Nr 500/2017 z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie określenia
wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
w 2017r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego (w formie powierzenia) z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Lp.

Nazwa oferenta

Przyznana dotacja oraz zakres
dotowanego zadania ■ r

1.

Stowarzyszenie Lokalne
Salezjańskiej Organizacji
Sportowej „SL SALOS” przy
parafii św. Teresy w Łodzi z
siedzibą w Łodzi, 90-242 Łódź,
ul. Kopcińskiego 1/3

2.

Fundacja Fastryga z siedzibą w
Lędzinach, ul. Hołdunowska
70A, 43-143 Lędziny

80.000,00 zł
Organizacja wypoczynku letniego dla
dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych i dzieci biologicznych
rodziców zastępczych w terminie 1730.07.2017r. w Ośrodku
Wypoczynkowo-Szkoleniowym
Relaks w Rochnie - woj. łódzkie, w
ramach projektu „Rodzina z
przyszłością” współfinansowanego
przez Europejski Fundusz Społeczny
(RPO WŁ 2014-2020).
54.000,00 zł
Organizacja wyjazdu terapeutycznowypoczynkowego dla dzieci z rodzin
zastępczych i ich opiekunów w
terminie 15-24.08.2017 r. w woj.
łódzkim w Ośrodku SzkoleniowoWypoczynkowym INWEST
SMARDZEWICE - w ramach
projektu „Rodzina z przyszłością5’
współfinansowanego przez
Europejski Fundusz Społeczny (RPO
WŁ 2014-2020).

Nazwa zadania

organizacja wypoczynku letniego

organizacja wyjazdu terapeutycznowypoczynkowego

6

Z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego zostały podpisane stosowne umowy, których wzór określony został
w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1300), na realizację zadań publicznych. Zgodnie z zapisami w umowach
po zakończeniu realizacji zadań przedkładane były sprawozdania, na drukach zgodnych z ww.
Rozporządzeniem, z ich realizacji. Na bieżąco również prowadzone były kontrole niektórych
z realizowanych zadań publicznych.
Zgodnie z zapisami Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 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 podejmowane
były również działania mające na celu wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach
współdziałania. Organizacje miały możliwość promowania realizowanych przedsięwzięć
na stronie internetowej www.powiat.lowicz.pl
Informacje zebrała i opracowała:
Joanna Idzikowska
Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych
W Starostwie Powiatowym w Łowiczu
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