
Uchwala Nr MQ^./.^IDU...
Zarządu Powiaty Łowickiego
s dnia .lł..Qrudv^..tóŁlv.z

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania
publicznego w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu osób niepetaosprawnych i pomocy
społecznej poprzez organizację terapii ruchem - treningu funkcjonalnego dla uczestników
projektu „Łowickie Centrum Ushig Środowiskowych" w ramach Priorytetu JX Włączenie
społeczne. Działania TK.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, Poddzialania DC.2.1 Ushigi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz ustalenia regulammu jej działania.

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sainorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2022 r., póz. 1526) oraz na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działatoości pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. póz. 1327, zin. przen. Dz. U z 2021 r. póz. 2490,
zm. Dz.U. z 2022 r. póz. 1812) oraz Uchwały Nr LVII/381/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10
listopada 2022 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2023 Powiatu Łowickiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podiniotaiTu, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariade. Zarząd Powiatu Łowickiego
uchwała, co następuje:

§ l. l. Powohye się Komisję KoiAursową, zwaną dalej Koirusją, do opiniowania ofert
na realizację zadania publicznego w 2023 r. z zakresu osób niepehiosprawnych i pomocy społecznej
poprzez organizację terapii rucheni — trenmgu fiinkcjonahiego dla uczestników projektu „Łowickie
Centruiii Ushig Środowiskowych" w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne. Działania IX.2 Usługi
na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznyin, Poddziałania IX.2.1 Ushigi
społeczne i zdrowotne Regionahiego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020,
zgłoszonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na podstawie uchwały Nr 1091/2022
Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 listopada 2022 r., w składzie:
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2. Na przewodniczącego Komisji wyznacza się ...»hiy\VY^... .t^.'^.W^,..........
§ 2. Ustala się Regulamin pracy Komisji w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Starosta Łowicki - Marcin Kosiarek

Wicestarosta Łowicki - Piotr Malczyk

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego -

Piotr Gołaszewski
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