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UCHWAŁA Nr .....C.5l.l.fi.Qt3^.
v

ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO
zdnia.<23...^dl^.. &QQA..

w sprawie wyboru Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Na podstawie art 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r., póz. 920), art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz.U z 2020 r. póz. 818, zm. przen. Dz. U. z 2019 r. póz. 2020) oraz
ogłoszonego konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/21 w ramach: Osi Priorytetowej IX
„Włączenie społeczne". Działanie DC.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym" ,PoddziaIania DC.2.1 „Ushigi społeczne i zdrowotne". Zarząd
Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ l. Dokonuje się wybom Partnera celu wspólnego opracowania i realizacji projektu
w ramach konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/21 w ramach Osi Priorytetowej DC
„Włączenie społeczne". Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym", Poddziałania DC.2.1 „Ushigi społeczne i zdrowotne" w oparciu o
protokół Komisji konkursowej powołanej uchwałą Zarządu Powiatu Łowickiego nr 652/2021
z dn. 16 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru partnera, którym jest
Konsorcjum Podmiotów: Fundacja MiKa- KRS :0000839159, NIP 8341891607 Bobrowa 52,
99- 420 Łyszkowice, Fundacja ESPA KRS:0000060638, NIP 6911647241, ul. Lotnicza 29,
59-220 Legnica.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie, z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łowickiego:

l) Marcin Kosiarek

2) Piotr Malczyk
3 Janusz Michalak

- Starosta Łowicki

- Wicestarosta Łowicki

- Członek Zarządu
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UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Łowickiego w dniu 31 marca 2021r. przyjął Uchwałę Nr 634 w sprawie
otwartego nabom partnerów, w celu wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach
konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/21 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Wyłączenie
społeczne". Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym", Poddziałania DC.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne". Termin składania ofert
przez Partnera/ów minął 20 kwietnia 2021 r. Zarząd Powiatu Łowickiego w dniu 16 kwietnia
2021r powołał komisję ds. wybom Partnera/ów w celu wspóhiego opracowania
i realizacji projektu współfmansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Niezbędny jest wybór Partnera, w celu wspólnego opracowania i realizacji projektu
w ramach konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/21 w ramach: Osi Priorytetowej DC
„Włączenie społeczne". Działanie DC.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym", Poddziałama DC.2.1 „Ushigi społeczne i zdrowotne".
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