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UcfawateNr^Oa./.20%t.
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia ^t.QmdoM^.JP.& v.
()

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania
publicznego w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działainość
pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu osób nicpełnosprawitych i pomocy
społecznej popraez organizację terapii ruchem - treningu funkcjonalnego dSa uczestników
projektii „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach Priorytetu IX Włączenie
społeczne. Działania IX.2 'Usiugi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniein
spoteczuym, Poddziaiania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RegioBaincgo Programu
Operacyjtiego Wojewodztiva Łódy.kiego 2014-2020 oraz ustelenia regulaminu jej działania.

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2022 r., póz. l 526) oraz na podstawie ai-t. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o woiontariacie (Dz. U. z 2022 r. póz. ] 327, zm. przen. Dz. U z 2021 r. póz. 2490,
zm. Dz.U. z 2022 r. póz. 1812) oraz Uchwały Nr LV11/381/2022 Rad}' Powiatu Łowickiego z dnia 10
listopada 2022 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2023 Powiatu Łowickiego
z orgaiiizacjami pozarządowymi oraz podmiotaini, o któiych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd Powiatu Łowickiego
uchwała, co następuje:

§ l. l. Powołuje się Komisję Konkursowa zwaną dalej Komisją, do opiniowania ofert
na realizację zadania publicznego w 2023 r. z zakresu osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej
poprzez organizację terapii ruchem - treningu funkcjonalnego dla uczestników projektu „Łowickie
Centrom Usług Środowiskowych" w rainach Priorytetu IX Włączenie społeczne. Działania 1X.2 Usługi
na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społeeziiym, Poddzialani^ 1X.2.1 Usługi
społeczne i zdrowotsw Regionalnego 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:

i). .JkjqAftlm^. .Ix^la^
2) .jyL^ovxiA^.-'loMjLck^.
3)...Av\-^L V^pfik ,....
4).. .^^Un&ftCL. ,/S&A<yvri<XL.
5)..a. .l&MO^lfltó.. .^lA.wAoO'W^

T. Na przewodniczącego Komisji wyznacza się ....V'tV\VV^.. ..((JA^UlK..........
§ 2. Ustala się ReguSamin pracy Komisji w brzinieniu 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

/•

Bogimffł plczak

Łd-5K-102
NY



"^


