
Uchwala Nr ..
Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia

\v sprawie: określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert 
na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania 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 2014 r. poz. 1118, poz. 1138, poz. 1146, z 2015 r. 
poz. 1255, poz. 1339, poz. 1777. z 2016 r. poz. 1333) oraz Uchwały Rady Powiatu 
Łowickiego Nr XlII/83/2015 z dnia 21 października 2015 roku w sprawie: Rocznego 
Programu współpracy na 2016 rok 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 oraz na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 32 ust. 1 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2015 poz. 1445, poz. 1890), 
Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Zarząd Powiatu Łowickiego określa wysokość i podział dotacji w otwartym konkursie 
ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu, zgodnie z załącznikiem do uchwały, stanowiącym jego integralną 
część.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§3. Uchwała wchodzi w życic z dniem podjęcia.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Członkowie Zarządu:

Starosta Łowicki -  Krzysztof Figat

Wicestarosta Łowicki -  Grzegorz Bogucki

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego -  
Jacek Chudy
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Załącznik 
do Uchwały
Zarządu Powiatu Łowickiego 
Nr
z dnia .2^) V\Oj\iCCx. «QOk*ov-

Podział dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
(w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Nazwa Oferenta Nazwa zadania Przyznana dotacja oraz zakres 
dotowanego zadania Uzasadnienie

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe w Łowiczu

Upowszechnianie sportu 
i aktywnego stylu życia wśród 
mieszkańców Powiatu Łowickiego; 
organizacja imprez sportowo -  
rekreacyjnych skierowanych do dzieci i 
młodzieży ze szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych; 
organizacja oraz udział w imprezach 
regionalnych i ogólnopolskich”.

19 000,00
Upowszechnianie sportu i aktywnego 
stylu życia wśród mieszkańców Powiatu 
Łowickiego; organizacja imprez 
sportowo -  rekreacyjnych skierowanych 
do dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych; organizacja oraz 
udział w imprezach regionalnych i 
ogólnopolskich w zakresie kosztów: 
zakupu nagród indywidualnych 
i zespołowych w postaci sprzętu, 
pucharów, medali; delegacji 
sędziowskich; wynajmu obiektów 
sportowych transportu, zakwaterowania i 
wyżywienia

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

Uczniowski Klub Sportowy 
„Błyskawica” w Domaniewicach

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu - Szkolenie dzieci i młodzieży w 
formie zajęć i zgrupowań sportowych 
oraz konsultacji szkoleniowych w 
Zakopanem i Sanoku

5 000,00 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w formie 
zajęć i zgrupowań sportowych w zakresie 
kosztów zajęć i zgrupowań sportowych 
oraz konsultacji szkoleniowych w 
Zakopanym i w Sanoku.

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

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

19 000,00
Organizacja Mistrzostw Powiatu 
Łowickiego w ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej, Gimnazjady Szkolnej, 
Licealiady Szkolnej
w zakresie: kosztów obsługi sędziowskiej 
i technicznej,

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



usług transportowych, podróży, zakupu 
pucharów, dyplomów, medali, nagród, 
korzystania z obiektów sportowych, 
przygotowania organizacyjnego imprez 
sportowych, obsługi medycznej, zakupu 
artykułów kancelaryjnych.

MKS Zryw w Łowiczu Upowszechnianie sportu i aktywnego 
stylu życia wśród mieszkańców Powiatu 
Łowickiego -  Organizacja 
pozalekcyjnych zajęć portowych 
szkoleniowo -  rekreacyjnych dla dzieci i 
młodzieży z terenu Powiatu Łowickiego 
w dyscyplinie judo

4 000,00 zł
Upowszechnianie sportu i aktywnego 
stylu życia wśród mieszkańców Powiatu 
Łowickiego -  Organizacja 
pozalekcyjnych zajęć portowych 
szkoleniowo -  rekreacyjnych dla dzieci i 
młodzieży z terenu Powiatu Łowickiego 
w dyscyplinie judo w zakresie zakupu 
sprzętu sportowego -  dresów sportowych.

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

Gminny Klub Sportowy Olimpia Chąśno Upowszechnianie sportu i aktywnego 
stylu życia - Propagowanie dyscypliny 
brydż sportowy wśród mieszkańców 
Powiatu Łowickiego

1000,00 zł
Propagowanie dyscypliny brydż 

sportowy wśród mieszkańców Powiatu 
Łowickiego w zakresie pokrycia kosztów 
wpisowego do rozgrywek ligowych, 
kosztów uczestnictwa w eliminacjach 
zaliczanych do Grand Prix Polski oraz 
delegacje na zawody regionalne.

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

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Zryw 
Wygoda

Upowszechnianie sportu i aktywnego 
stylu życia - Rozwój społeczności 
lokalnej poprzez wspieranie i 
upowszechnianie kultury Fizycznej na 
terenie wiejskim w miejscowości 
Wygoda i obszarach z nią sąsiadujących.

800,00 z!
Rozwój społeczności lokalnej poprzez 
wspieranie i upowszechnianie kultury 
Fizycznej na terenie wiejskim w 
miejscowości Wygoda i obszarach z nią 
sąsiadujących w zakresie zakupu butów 
piłkarskich, piłek oraz dresów 
sportowych.

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

MUKS Pelikan w Łowiczu Upowszechnianie sportu i aktywnego 
stylu życia wśród mieszkańców Powiatu 
Łowickiego -  Nasze wakacje

1 200,00 zł
Upowszechnianie sportu i aktywnego 
stylu życia wśród mieszkańców Powiatu 
Łowickiego -  Nasze wakacje w zakresie 
kosztów transportu podczas obozu 
portowego.

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

Gminny Ludowy Klub Sportowy Laktoza 
w Łyszkowicach

Upowszechnianie kultury Fizycznej i 
sportu -  Udział drużyny juniorów GLKS 
Laktoza w Mistrzostwach Polski w Piłce 
Plażowej

2 000,00 zł
Upowszechnianie kultury' Fizycznej i 
sportu -  Udział drużyny juniorów GLKS 
Laktoza w Mistrzostwach Polski w Piłce 
Plażowej w zakresie kosztów

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



zakwaterowania i wyżywienia otwartego konkursu ofert.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
„Asik” w Domaniewicach

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu w tym organizowania imprez 
rekreacyjno -  sportowych oraz szkolenie 
dzieci i młodzieży w zakresie piłki 
siatkowej.

1 000,00 zł
Upowszechnianie kultury' fizycznej i 
sportu w tym organizowania imprez 

rekreacyjno -  sportowych oraz szkolenie 
dzieci i młodzieży w zakresie piłki 

siatkowej w zakresie kosztów 
zakwaterowania i wyżywienia.

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

Uczniowski Klub Sportowy „Płomień” 
Piotrowice

Upowszechnianie kultury' fizycznej i 
sportu -  Obóz sportowy UKS Płomień 
Piotrowice

1000,00 zł
Upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu -  Obóz sportowy UKS Płomień 
Piotrowice w zakresie kosztów 
zakwaterowania i wyżywienia.

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

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno -  
Edukacyjne „Karino” w Łowiczu

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu -  Gry i zabawy sportowe na 
koniach

1 000,00 zł
Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu -  Gry' i zabawy sportowe na 

koniach w zakresie kosztów zatrudnienia 
instruktora i osoby do pomocy przy 

prowadzeniu zajęć.

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

LKS Czarni Bednary Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu -  szkolenie i współzawodnictwo 
dzieci i młodzieży -  obóz sportowy sekcji 
piłki nożnej LKS Czarni Bednary

1 000,00 zł
Upowszechnianie kultury' fizycznej i 

sportu -  szkolenie i współzawodnictwo 
dzieci i młodzieży -  obóz sportowy' sekcji 

piłki nożnej LKS Czarni Bednary w 
zakresie kosztów wyżywienia i 

zakwaterowania

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



!


