
004Uchwała Nr 
Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia

w sprawie: określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie 
ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i tradycji.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536; zm. 
Dz.U. z 2011 r. Nr 112 poz.654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 
poz. 1241, Nr 209 poz. 1244); uchwały Rady Powiatu Łowickiego 
Nr LVII/420/2010 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie: Wieloletniego 
Programu Współpracy na lata 2011 -2015 Samorządu Powiatu Łowickiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie zmienionej uchwałą Nr YIII/62/2011 Rady Powiatu 
Łowickiego z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 
LVII/420/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 października 2010 roku 
w sprawie: Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2011 -2015 Samorządu 
Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
0 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. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 
214 poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 
1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 
poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142
1 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; Dz.U. z 201 lr. Nr 21 poz. 113, Nr 
149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281), Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, 
co następuje:

§1. Zarząd Powiatu Łowickiego określa wysokość i podział dotacji w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
(w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i tradycji zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, stanowiącym jego 
integralną część.



§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego. 

§3- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń ,

Członkowie Zarządu:

Starosta Łowicki -  Janusz Michalak

Wicestarosta Łowicki -  Marcin Kosiorek

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego -  
Wojciech Miedzianowski

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego -  
Dariusz Kosmatka

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego -  
Waldemar Wojciechowski



Załącznik nr 1 
do Uchwały
Zarządu Powiatu Łowickiego

IM  voU
Podział dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Nazwa Oferenta Nazwa zadania Przyznana dotacja oraz zakres 
dotowanego zadania Uzasadnienie

Stowarzyszenie Historyczne im. Zadanie w zakresie kultury, sztuki, 4.000,00 zl Przedstawiona oferta spełnia
„10 Pułku Piechoty” , ochrony dóbr kultury i tradycji pod Dofinansowanie zdania: „Od wymogi określone w ustawie
ul. Podrzeczna 30 w Łowiczu nazwą „Od Dziesiątaka dla 

Przedszkolaka”
Dziesiątaka dla Przedszkolaka 
w zakresie zakupu plakatów, 
zestawów na dzień dziecka 
z upominkami, gadżetami, 
zakupu bamierów.

z dnia 24 kwietnia 2003 r. -
0 działalności pożytku publicznego
1 o wolontariacie oraz ogłoszeniu 
otwartego konkursu ofert.

Fundacja Form i Kształtów Kałdus Zadanie w zakresie kultury, sztuki, 4.000,00 zł Przedstawiona oferta spełnia
16; 86-200 Chełmno ochrony dóbr kultury i tradycji 

realizowane poprzez wspieranie 
inicjatyw mających na celu rozwój 
animacji kulturalnej mieszkańców 
powiatu łowickiego pn. „Teren 
Budowy ”.

Dofinansowanie zadania 
z zakresu kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji 
realizowanego poprzez 
wspieranie inicjatyw mających 
na celu rozwój animacji 
kulturalnej mieszkańców powiatu 
łowickiego pn. „Teren budowy” 
w zakresie zakupu rekwizytów, 
wynagrodzenia koordynatora 
zadania, projektu i druku 
materiałów promocyjnych 
i reklamowych 
plakatu/folderu/naklej ek.

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