
Uchwala Nr*?̂ 2/2016 
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 05UXeao 2016 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
w 2016 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego (w formie wsparcia).

Na podstawie art. 13 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 XIII/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 Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
w 2016 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego (w formie wsparcia), z zakresu:

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

§2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§4- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Starosta Łowicki -  Krzysztof Figat

Wicestarosta Łowicki -  Grzegorz Bogucki 

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego -  

Jacek Chudy





Załącznik o .a 
do Uchwały Nr ̂  *■
Zarządu Powiatu Lov îckiego 
z dnia,()C |.,W  2016 rokuno

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118z p o t znu)

Zarząd Powiatu Łowickiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 /*., 

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

I. Rodzaje zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację 
zadań

1. Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, realizowane 
poprzez:

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) organizację imprez sportowo -  rekreacyjnych skierowanych do dzieci 

i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,

d) organizacja oraz udział w imprezach regionalnych i ogólnopolskich.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu wynosi 56 000,00 z ł .

2. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, realizowane 
poprzez:

a) ochronę i promocję dóbr kultury i sztuki oraz produktów regionalnych.

b) wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę 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.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i tradycji wynosi 8 000, 00 zł.



II. Zasady przyznawania dotacji
W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, spełniające łącznie następujące warunki:
-  prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
-  zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Powiatu Łowickiego,
-  posiadają odpowiednio wykwalifikowaną kadrę oraz doświadczenie niezbędne 

do realizacji zadania,
-  złożą sporządzoną zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie ofertę na stosownym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami ( wzór oferty określa Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru 
umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania 
tego zadania -  Dz.U. z dnia 10 stycznia 2011 r. Nr 6 poz. 25).
Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący 
statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności 
wraz z wykazem osób wchodzących do władz organizacji pozarządowej ubiegającej 
się o przyznanie dotacji.

2) Kserokopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem (jeżeli statut jest już w 
posiadaniu Starostwa Powiatowego w Łowiczu, wystarczy złożyć pisemne 
oświadczenie, że nie uległ on zmianie).

3) Oświadczenie o ubieganiu się/nieubieganiu się o środki finansowe na realizację 
zadania konkursowego, bądź jego części z innych środków publicznych (np. budżetu 
miasta, gminy, województwa).

4) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja 
dodatkowa) za ostatni rok.

Kopie załączonych dokumentów' powinny być potwierdzone na każdej stronie za zgodność z 
oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
Braki formalne i nieprawidłowości w dokumentach złożonych w ramach ogłoszonego przez 
Powiat Łowicki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w 2016 r. mogą 
zostać usunięte, uzupełnione lub poprawione w terminie 7 dni od daty wezwania oferenta za 
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Nie uzupełnienie wszystkich 
wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje 
odrzuceniem oferty.
Zlecanie zadań publicznych odbywać się będzie w formie wsparcia takiego zadania z 
udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości do 80% kosztów całości zadania. Wkład 
własny nie może być mniejszy niż 20% kosztów całości zadnia. Na wkład własny mogą 
składać się: środki własne oraz środki z innych źródeł, w tym z wypłat i opłat adresatów 
zadania publicznego, przy czym wkład finansowy nie może stanowić mniej niż 10% całości 
wkładu własnego oferenta, wkład osobowy rozumiany jako świadczenie pracy wolontariuszy 
i praca społeczna członków, przy czym wkład osobowy nie może stanowić mniej niż 10% 
całości realizowanego zadania. Udokumentowanie wkładu własnego w formie wkładu 
osobowego w sprawozdaniu z realizacji zadania następuje poprzez: przedstawienie imiennych 
list z podpisami osób świadczących pracę społeczną wraz z rodzajem i liczbą godzin pracy 
społecznej, załączenie pisemnych umów z wolontariuszami.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W przypadku otrzymania 
niższej niż wnioskowana kwota dotacji oferent zobowiązany jest do przedłożenia korekty 
kosztorysu projektu.



III. Termin realizacji zadań
Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć realizowanych w 2016 r.

IV. Termin i miejsce składania ofert
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Kancelarii Starostwa 
Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, w terminie wpływu do dnia 9 marca 2016 
roku. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach odpowiednio opisanych tj. z 
podaniem nazwy i adresu oferenta z dopiskiem Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania
publicznego w dziedzinie.... pod nazwą:...................Oferta, która wpłynie po ww. terminie
nie będzie objęta procedurą konkursową.

V. Kry teria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
a) merytoryczna wartość oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu.
b) możliwość realizacji zadania przez dany podmiot.
c) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,
d) zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia,
e) dotychczasowa współpraca Powiatu Łowickiego z podmiotem składającym ofertę,
f) wysokością środków w budżecie Powiatu Łowickiego na realizację zadania.

Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Łowickiego.

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 
poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z 
nimi kosztami

W roku 2015 na realizację zadań określonych:
- w pkt. 1 - 2 przeznaczono kwotę 64 000.00 zl




