Uchwała Nr
Zarządu IJpwiatu
z dnia

w sprawie: określenia w ysokości i podziału dotacji w otw artym konkursie
ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje
pozarządow e
oraz
podm ioty
prow adzące
działalność
pożytku
publicznego (w form ie w sparcia) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536;
z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 208 poz. 1241, Nr 205 poz. 1211,
Nr 209 poz. 1244, Nr 232 poz. 1378) oraz Uchwały Rady Powiatu Łowickiego
Nr LVII/420/2010 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie: Wieloletniego
Programu
Współpracy na lata 2011 -2015 Samorządu Powiatu Łowickiego
z
organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami,
o których
mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz Uchwały Nr YIII/62/2011 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/420/2010 Rady
Powiatu Łowickiego z dnia 21 października 2010 roku w sprawie: Wieloletniego
Programu
Współpracy na lata 2011 -2015 Samorządu Powiatu Łowickiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz na podstawie art. 4 ust.l pkt 7 i art. 32 ust 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592;
z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.
Dz.U. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21
poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281), Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala,
co następuje:

§1. Z arząd Pow iatu Ł ow ickiego określa w ysokość i podział dotacji w otw artym
konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje
pozarządow e oraz podm ioty prow adzące działalność pożytku publicznego
(w form ie w sparcia) z zakresu upow szechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji zgodnie z załącznikiem do uchw ały, stanow iącym jeg o
integralną część.

§2. W ykonanie uchw ały pow ierza się Z arządow i Pow iatu Łow ickiego.
§3. U chw ała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

§4. U chw ała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

Członkowie Zarządu:
Starosta Łowicki - Krzysztof Figat
Wicestarosta Łowicki - Dariusz Kosmatka
Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Grażyna Wagner
Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Krzysztof Janicki
Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Mieczysław Szymajda

Załącznik
do Uchwały
Zarządu Powiatu Łowickiego
NrM.a/2013
I
z dnia
2 3 Kh V W

Podział dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego (wformie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Nazwa Oferenta

Nazwa zadania

Przyznana dotacja oraz zakres
dotowanego zadania

Uzasadnienie

3.000,00 zł
Stowarzyszenie Sobota i Okolice,
Sobota, ul. Łowicka,
99-423 Bielawy

Zadanie w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji pod
nazwą „Śladami Artura Zawiszy
Czarnego w 130 rocznicę śmierci”

Dofinansowanie zadania
„Śladami Artura Zawiszy
Czarnego w 130 rocznicę
śmierci” w zakresie pokrycia
kosztu materiałów do konkursu
plastycznego, kosztu nagród na
konkurs plastyczny oraz kosztu
zakupów na spotkanie
plenerowe.

Przedstawiona oferta spełnia
wymogi określone w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 działalności pożytku publicznego
1o wolontariacie oraz w ogłoszeniu
otwartego konkursu ofert.

