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Uchwalą Nr XVIII? 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 Rada Powiatu Łowickiego przyjęła Roczny Program 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. Głównym celem
Programu było budowanie i wzmacnianie dialogu społecznego pomiędzy organizacjami, a Powiatem.
Celami szczegółowymi Programu było:

I) 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 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 Powiat Łowicki
powierzał oraz wspierał realizację zadań publicznych w następujących zakresach:

1) 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,

2) 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 alnych,

d) organizacja oraz udział w imprezach regionalnych i ogólnopolskich,
e) zacieśnienie współpracy stowarzyszeń kultury fizycznej w zakresie organizowania obozów

sportowych
3) turystyki:
a) upowszechnianie i promocję walorów turystycznych poprzez różne formy aktywności,
b) działania aktywizujące lokalny rynek pracy w zakresie rozwoju usług turystycznych na terenie

Powiatu.
4) w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w myśl ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku
o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(Dziw z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.) poprzez powierzenie przez Powiat prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmowała:
a) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie
prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach łub spoczywających na niej obowiązkach, w
tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym
lub sądowoadministracyjnym lub
b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązaniajej problemu prawnego, lub



Realizacja zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 462/2020 ZPŁ z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie
wsparcia).

Uchwalą Nr 491/2020 ZPL z dnia 3 września 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki określony został skład Komisji.

W wyniku otwartego konkursu ofert wpłynęły 3 oferty. Po zapoznaniu się z protokołem
z posiedzenia Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 497/2020 ZPŁ
z dnia IS września 2020 r. 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
fi czneis..rtu.

. Przyznana dotacja oraz zakresNazwa Oferenta Nazwa zadania .

dotowanego zadania
Powiatowe Zrzeszenie Wspieranie i upowszechnianie 12 000,00
Ludowe Zespoły kultury fizycznej i sportu Upowszechnianie sportu i aktywnego
Sportowe w Łowiczu stylu życia wśród mieszkańców

Powiatu Łowickiego; organizacja oraz
udział w imprezach regionalnych i

ogólnopolskich
Powiatowy Szkolny Upowszechnianie kultury 28000,00
Związek Sportowy w fizycznej i sportu - Upowszechnianie kultury fizycznej i
Łowiczu Organizacja Mistrzostw sportu - Organizacja Mistrzostw

Powiatu Łowickiego w ramach Powiatu Łowickiego w ramach
Igrzysk Dzieci, Igrzysk Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży
Młodzieży Szkolnej i Szkolnej i Licealiady Szkolnej
Licealiady Szkolnej w związku z nicrnoźnością calkowilej realizacji

zadania PSZS w Lowiczu dokonaJ zwrotu części
dolacji w kwocie 7 149,60 zi.

Stowarzyszenie Upowszechnianie sportu i I 100,00 zł
Kultury Fizycznej aktywnego stylu życia wśród Upowszechnianie sportu poprzez
Zryw Wygoda mieszkańców Powiatu prowadzenie zajęć w sekcji piłki

Łowickiego nożnej oraz zakup sprzętu
sportowego.

Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
W wyniku otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

i tradycji wpłynęła jedna oferta. Zarząd po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji
Konkursowej, której skład określony został na mocy Uchwały Nr 491 2020 ZPŁ z dnia 3 września 2020
r., podjął Uchwałę Nr 496/2020 ZPL z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyboru oferty i określenia
wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 roku
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

. Przyznana dotacja oraz zakresNazwa Oferenta Nazwa zadania .

dotowanego zadania
Stowarzyszenie Zadanie w zakresie kultury, sztuki, 800,00 zł
Edukacyjno Kulturalne ochrony dóbr kultury i tradycji - Zadanie w zakresie kultury, sztuki,
„NDM” Nowy Dwór Klockowe wakacje z zabytkami ochrony dóbr kultury i tradycji zdalne
Mazowiecki Warsztaty zabytkowej architektury warsztaty modelarskie dziedzictwa

sakralnej Powiatu Łowickiego dla architektonicznego Powiatu Łowickiego
dzieci
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c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt a i b, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym łub sądowym i pism w toczącym
się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
d) nieodpłatną mediację, lub
e) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym łub ustanowienie adwokata, radcy prawnego,
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz
poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem
sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmowało działania dostosowane do indywidualnej
sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysiugujących
jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym
rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną
planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmowało
w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz
zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmowało również
nieodpłatną mediację. Nieodpłatna mediacja w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywała się w zależności od bieżącego
zapotrzebowania zgłaszanego przez osoby uprawnione. Nieodpłatna mediacja obejmowała:
a) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod
rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
b) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
c) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
w sprawie karnej,
d)przeprowadzenie mediacji,
e) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed

mediatorem.

Realizacja zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
w myśl ustawy z dnia 5 sierpnia 20ł5 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej poprzez powierzenie przez Powiat prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 316/2019 ZPŁ z dnia 07 listopada 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji
prawnej na terenie Powiatu Łowickiego w 2020 r.

Uchwałą Nr 320/2019 ZPŁ z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Łowickiego w 2020 r. określony został skład
Komisji.

Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu Łowickiego
podjął Uchwałę Nr 328/2019 ZPŁ z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania
publicznego organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego
w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Łowickie~”o w 2020 r

Nazwa Oferenta Przyznana dotacja oraz zakres Nazwa zadania
dotowane2o zadania

Caritas Diecezji Łowickiej 126 060,00 Prowadzenie punktów
Stary Rynek 20 przeznaczonych na udzielanie
99-400 Łowicz nieodpłatnej pomocy prawnej,

świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej w 2020 r.
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Realizacja zadań publicznych z zakresu turystyki
W wyniku otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu turystyki wplynęłajedna oferta. Zarząd

Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej, której skład określony został
na mocy Uchwały Nr 491/2020 ZPŁ z dnia 3 września 2020 r. podjąl Uchwalę Nr 500 2020 ZPŁ z dnia
22 września 2020 r. w sprawie wyboru oferty 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 turystyki.

Łowicka Akademia Sportu Zadanie w zakresie turystyki

Nazwa Oferenta Nazwa zadania Przyznana dotacja oraz zakres
________________________________________________________ dotowane2o zadania

8 000,OOzI
Zadanie w zakresie turystyki

Organizacja treningów
przygotowawczych oraz splywów

kajakowych Po rzece Bzurze

Z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego zostały podpisane stosowne umowy na realizację zadań publicznych. Zgodnie
z zapisami w umowach Po zakończeniu realizacji zadań przedłożone zostały sprawozdania z ich
realizacji.

Roczny Program 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 stwarzał również formalną możliwość inicjowania
działań mających na celu wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach współdzialania.
Organizacje pozarządowe mogły też promować realizowane przedsięwzięcia na stronie internetowej
Powiatu Łowickiego www.powiat.lowicz.pl

infonnację opracowala:
Joanna Id:iko”,~ska
GIói”ny Specjalista „r Wyd:”ale Organizacyjnym
„t Starostwie Po”i”;atowj”m Lowicną
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