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Uchwałą Nr XXIX 213 2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 października 2020 r. przyjęty został Roczny Program Współpracy na rok
2021 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:

1) 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 2021 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) 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 ponadgimnazjalnych,
d) organizacja oraz udział w imprezach regionalnych i ogólnopolskich,
e) zacieśnienie współpracy stowarzyszeń kultury fizycznej w zakresie organizowania obozów sportowych
2) 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,

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.
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4) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w myśl ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej poprzez powierzenie przez Powiat prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

W ramach prowadzenia ww. punktu organizacja pozarządowa zobowiązana była w szczególności do:
1. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej obejmującej:
1) poinformowania osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej

uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym,
sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazania osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenia projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt I i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu

przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) nieodpłatnej mediacji, lub
5) sporządzenia projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym

lub 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, lub

2. świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby
uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących 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 wjego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw
mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

3. prowadzenia nieodpłatnej mediacji obejmującej:
ł) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności

mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji, 3) przygotowanie projektu wniosku
o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
4) przeprowadzenie mediacji,
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

W przypadku nieodpłatnej mediacji, przyjęto założenie, że będzie ona prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną
mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione.



Realizacja zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
oraz turystyki

Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 618 2021 ZPŁ z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie
wsparcia)

Uchwałą Nr 625 2021 ZPŁ z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań
publicznych w 2021 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.

1) Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
W wyniku otwartego konkursu ofert wpłynęło 12 ofert. Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu

Łowickiego podjął Uchwałę Nr 649 2021 ZPŁ z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości dotacji w otwartym
konkursie ofert na wsparcie reałizacji zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Z organizacjami pozarządowymi podpisane zostały umowy
na wsparcie realizacji zadań publicznych, zaś w terminie 30 dni od daty zakończenie realizacji ww. zdań organizacje pozarządowe złożyły
sprawozdania.

Kwota Termin Wykonanie
. Zakres dotowanego . . ..

Nazwa Oferenta Nazwa zadania . przyznanej realizacjizadania .. .dotacji zadania

Powiatowe Wspieranie 25 000,00 zł 3 1.12.2021 r. Zadnie zostało
Zrzeszenie Ludowe i upowszechnianie Koszty obsługi w całości zrealizowane i prawidłowo
Zespoły Sportowe w kultury fizycznej sędziowskiej i rozliczone

Łowiczu i sportu technicznej, zakup
pucharów, dyplomów,
medali, nagród, koszty

korzystania z
obiektów, transportu

na zawody,
przygotowanie

organizacyjne imprez
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Upowszechnianie
kultury fizycznej

i sportu - Organizacja
Mistrzostw Powiatu

Łowickiego w
ramach Igrzysk
Dzieci. Igrzysk

Młodzieży Szkolnej i
Licealiady Szkolnej

sportowych oraz
obsługi księgowej

Koszty obsługi
sędziowskiej i

technicznej, zakup
pucharów, dyplomów,
medali, nagród, koszty

korzystania z
obiektów, transportu

na zawody,
przygotowanie

organizacyjne imprez
sportowych, obsługa

medyczna oraz obsługa
księ~owa

Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy w

Łowiczu

15000,OOzł 31.12.2021 r. Zadnie zostało
w całości zrealizowane i prawidłowo

rozliczone

Stowarzyszenie Upowszechnianie Koszty zakupu sprzętu 2 000,00 zł 3 1.10.2021 r. Zadnie zostało
Kultury Fizycznej kultury fizycznej sportowego w całości zrealizowane i prawidłowo
„.Zryw Wygoda” i sportu rozliczone
Uczniowski Klub Upowszechnianie Koszty 8 000,00 zł 30.11.2021 r. Zadnie zostało

Sportowy kultury fizycznej zakwaterowania w całości zrealizowane i prawidłowo
.„Błyskawica” w i sportu i wyżywienia podczas rozliczone
Domaniewicach zgrupowań sportowych

Ludowy Uczniowski Upowszechnianie Koszty 2 000,00 zł 30.1 1.2021 r. Zadnie zostało
Klub Sportowy kultury fizycznej zakwaterowania w całości zrealizowane i prawidłowo

„Asik” w i sportu podczas obozu rozliczone
Domaniewicach sportowego
Stowarzyszenie Upowszechnianie Koszty 4 000,00 zł 30.11.2021 r. Zadnie zostało

Rehabilitacyjno — kultury fizycznej i przeprowadzenia zajęć w całości zrealizowane i prawidłowo
Edukacyjne „Karino” sportu zjazdy konnej rozliczone

w Łowiczu
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Uczniowski Klub Organizacja zajęć Koszty zakupu sprzętu 1 000,00 zł 31.12.2021 r” Zadnie zostało
Sportowy 00K w sportowych i sportowego w całości zrealizowane i prawidłowo

Zdunach współzawodnictwa rozliczone
sportowego

Koszykarski Klub Upowszechnianie Koszty organizacji 1 000,00 zł 30.11 „2021 r. Zadnie zostało
Sportowy Bzura kultury fizycznej i treningów w całości zrealizowane i prawidłowo

Łowicz sportu rozliczone
Stowarzyszenie Upowszechnianie Koszty zakupu sprzętu 1 000.00 zł 12.12.2021 r. Zadnie zostało

Kultury Fizycznej kultury fizycznej i sportowego w całości zrealizowane i prawidłowo
Ludowy Klub sportu rozliczone

Sportowy ‚„Victoria”
Bielawy

Stowarzyszenie Upowszechnianie Koszty zakupu sprzętu 1 000,00 zł 31.12.2021 r. Zadnie zostało
Klubu Sportowego kultury fizycznej i sportowego w całości zrealizowane i prawidłowo

Astra Zduny sportu rozliczone
Ludowy Klub Upowszechnianie 1 000,00 zł Klub
Sportowy Start kultury fizycznej i Koszty zrezygnował

Złaków Borowy sportu zakwaterowania z realizacji
podczas obozu zadnia

sportowego

Uczniowski Klub Upowszechnianie Koszty 1 000,00 zł Klub
Sportowy „Bednary” kultury fizycznej i zakwaterowania zrezygnował

w Bednarach sportu podczas obozu z realizacji
sportowego zadnia



2) Zadania 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 wpłynęły dwie oferty. Zarząd

Powiatu Łowickiego, Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej, podjął Uchwałę Nr 650 2021 ZPŁ z dnia 16 kwietnia
2021 r. w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji. Z organizacjami pozarządowymi podpisane zostały umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych, zaś w terminie 30 dni od daty
zakończenie realizacji ww. zdań organizacje pozarządowe złożyły sprawozdania.

Przyznana dotacja oraz Kwota Termin Wykonanie
Nazwa Oferenta Nazwa zadania zakres dotowanego przyznane realizacji

zadania j dotacji zadnia
Stowarzyszenie Zadan e w zakresie Koszty zakupu sprzętu i 3 000,OOzł 3 1.12.2021 r. Zadnie zostało w całości
Miłośników Starej wspierania przedsięwzięć produktów niezbędnych zrealizowane
Motoryzacji obejmujących ochronę do realizacji zadnia pn. i prawidłowo rozliczone
i Maszyn Rolniczych wartości lokalnego „Retro żniwa w Bąkowie
„Retro-Łowiczanka” dziedzictwa kulturowego Górnym — czyli jak

oraz aktywnych działań dawniej pracowali
przyczyniających się do łowiccy chłopi”
umocnienia tożsamości

regionalnej

Kolo Gospodyń Zadanie w zakresie Koszty zakupu sprzętu i 2 000,00 zł 31 .12.2021 r. Zadanie zostało w całości
Wiejskich „Retro- wspierania przedsięwzięć produktów niezbędnych zrealizowane i prawidłowo
Xężanki” obejmujących ochronę do realizacji zadania pn. rozliczone; zwrot

wartości lokalnego „Krzewienie zwyczajów i niewykorzystanej części dotacji
dziedzictwa kulturowego obrzędów regionalnych w wysokości 151 zł
oraz aktywnych działań poprzez przygotowanie i
przyczyniających się do prezentację tradycyjnych
umocnienia tożsamości potraw i smaków

regionalnej świątecznych”
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3) Zadania z zakresu turystyki
W wyniku otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu turystyki wpłynęły trzy oferty. Zarząd, Po zapoznaniu się z protokołem z

posiedzenia Komisji Konkursowej. podjął Uchwalę Nr 651 2021 ZPŁ z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości
dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu turystyki. Z organizacjami pozarządowymi podpisane zostały umowy na wsparcie realizacji
zadań publicznych, zaś w terminie 30 dni od daty zakończenie realizacji ww. zdań organizacje pozarządowe złożyły sprawozdania.

I Przyznana dotacja Kwota Termin Wykonanie

Nazwa Oferenta Nazwa zadania oraz zakres przyznane realizacji
dotowanego zadania j dotacji zadania

Łowicka Akademia Zadanie w zakresie Koszty wynagrodzenia 8 000,OOzł 31 .12.2021 r. Zadanie zostało
Sportu turystyki dla instruktorów w całości zrealizowane i prawidłowo

prowadzących treningi rozliczone
oraz uczestniczących w
spływach kajakowych

Fundacja Klub Zadanie w zakresie Kosztów wynajęcia 500,00 zł 31.10.2021 r. Zadanie zostało
Rozwoju turystyki sprzętu do organizacji w całości zrealizowane i prawidłowo
Kompetencji w spływu kajakowego rozliczone
Łowiczu
Stowarzyszenie Zadanie w zakresie Koszty szkolenia 1 500,00 zł 20.12.2021 r. Zadanie zostało
Przyjaciół Szkoły w turystyki uczestników zadania z w całości zrealizowane i prawidłowo
Zduńskiej Dąbrowie zakresu bezpieczeństwa rozliczone

podczas uprawiania
turystyki kajakowej i

rowerowej oraz kosztów
zakupu artykułów na
ognisko integracyjne



4) Zadania z zakresu udzielania nieodplatnej pomocy prawnej w myśl ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodplatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej poprzez powierzenie przez Powiat prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 534 2020 z dnia 30 października 2020 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 2021 r.

Uchwałą Nr 558 2020 z dnia 25 listopada 2020 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 202ł r. określony został skład Komisji.

Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 563 2020 z dnia 5 grudnia
2020 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 Łowickiego w 202 ł r.

Nazwa Oferenta Przyznana dotacja oraz Nazwa zadania fermin Wykonanie
zakres dotowanego realizacji
zadania

Caritas Diecezji ł 26 060,00 Prowadzenie punktów 3 I .12.2021 r. Zadnie zostało w całości zrealizowane i
Łowickiej Całość kwoty pokryta w przeznaczonych na udzielanie )rawidłowo rozliczone; zwrot niewykorzystanej
Stary Rynek 20 ramach dotacji celowej nieodpłatnej pomocy ~zęści dotacji w wysokości 247,ł7 zł
99-400 Łowicz z Łódzkiego Urzędu prawnej, świadczenie

Wojewódzkiego nieodpłatnego poradnictwa
w Łodzi obywatelskiego oraz edukacji

prawnej w 2020 r.

Zgodnie z zapisami ~ 5 Rocznego Programu Współpracy na rok 2021 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, poza
powierzeniem i wspieraniem realizacji zadań publicznych, współpraca pomiędzy Powiatem Łowickim a organizacjami pozarządowymi w roku
2021 odbywała się również na zasadzie wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach współdziałania oraz promowania realizowanych
zadań na stronie internetowej Powiatu Łowickiego www.nowiat.lowicz.pl oraz profilu Facebook Powiatu.
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