Uchwała Nr .(4~.J2O20
Zarządu Powiatu Loy”i4iego
z dnia .L&.k
tP
..

w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2020 r. poz. 920), ~ 10 ust. 14 załącznika do Uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr XVI/117/2019
z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 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 art. IS ust. 2j ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1057), Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:
~ł. Zarząd Powiatu Łowickiego dokonuje wyboru ofert oraz określa wysokość dotacji w otwartym
konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu zgodnie z załącznikiem do uchwały.
*2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Łowiczu, na stronie internetowej Powiatu Łowickiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

*~• Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.
~4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Starosta Łowicki

Marcin Kosiorek

Wicestarosta Łowicki

Piotr Malczyk

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego
Janusz Michalak

UZASADNIENJE
Zgodnie z art.15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1057) oferty złożone w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym na podstawie Uchwały
Nr 462/2020 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 12 sierpnia 2020, zostały w dniu 7 września 2020
roku rozpatrzone przez komisję konkursową opiniującą oferty powołaną Uchwałą Nr 491/2020 ZPŁ
z dnia 3 września 2020 r.
Określenie wysokości przyznanych dotacji w ramach wsparcia realizowanych zadań
publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego opiera się o zapisy art. 15 ww. ustawy.
Zgodnie z ~ 10 ust. 14 załącznika do Uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr XVI/117/2019
z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 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 ostateczną decyzję
w sprawie wyboru ofert oraz określenia wysokości i podziału dotacji podejmuje Zarząd Powiatu
Łowickiego.

Załącznik
do Uchwal3 Nr
Zarządu Powiatu Low ickiejo
zdnia ~~„*Q4s~,. ~J..JoLw”
Wysokość dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r.
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Nazwa Oferenta
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły
Sportowe w Łowiczu

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w
Łowiczu

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Zryw
Wygoda

Nazwa zadania
.

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej i sporki

Przyznana dotacja oraz zakres
dotowane2o
zadania
12000,00

Uzasadnienie

Upowszechnianie sportu i aktywnego

Przedstawiona oferta spełnia wymogi

stylu życia wśród mieszkańców Powiatu
Łowickiego; organizacja oraz udział w
imprezach regionalnych i ogólnopolskich

określone w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działałności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz ogłoszeniu
otwartego konkursu ofert.

.

Upowszechnianie kułtury fizycznej i
sportu Organizacja Mistrzostw Powiatu
Łowickiego w ramach Igrzysk Dzieci,
Igrzysk Młodzieży Szkołnej i Licealiady
Szkołnej

28 000,00
Upowszechnianie kułtury fizycznej i
sportu Organizacja Mistrzostw Powiatu
Łowickiego w ramach Igrzysk Dzieci,
Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady
Szkolnej

Upowszechnianie sportu i aktywnego
stylu życia wśród mieszkańców Powiatu

i 100,00 zł
Upowszechnianie sportu poprzez

Łowickiego

prowadzenie zajęć w sekcji piłki nożnej
oraz zakup sprzętu sportowego.
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-

.

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

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