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w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
w 2022 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność 
pożytkupubliczncgo (w formie powierzenia) 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, zmi. Dz. U. z 2021 r., poz. 1038 i poz. 1834), art. 13 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1057, zm. przen. Dz. U. z 2019 r., poz. 2020, zm. Dz. U. z 2021 r., poz. 
1038, poz. 1243 i poz. 1535) oraz Uchwały Nr XLII/285/2021 Rady Powiatu Łowickiego z 
dnia 29 września 2021 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2022 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. 
Zarząd Powiatu Łowiclciego uchwała, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
w 2022 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego (w formie powierzenia), z zakresu: osób niepełnosprawnych i pomocy 
społecznej poprzez organizację terapii ruchem - treningu funkcjonalnego dla uczestników 
projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" (zwanych dalej UP) w ramach w ramach 
Priorytetu DC Włączenie społeczne. Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne 
Regionjilnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. 

§ 2. Treść ogłoszerua stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wicestarosta Łowicki - Piotr Malczyk 

Starosta Łowicki - Marcin Kosiorek 

Członkowie Zarządu: 

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego 

Piotr Gołaszewski 



UZASADNINIE 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr XLII/285/2021 RPŁ z dnia z 
dnia 29 września 2021 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2022 Powiatu 
Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O pożytku publicznego i o wolontariacie do kompetencji 
Zarządu Powiatu Łowickiego należy ogłoszeiue otwartego konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych w 2022r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego (w formie powierzenia). 
Powiat łowicki/Powiatowe Uentrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu realizuje projekt pn.: 
„Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach Priorytetu DC Włączenie społeczne, 
Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeiuem społecznym, 
Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego 2014-2020 na podstawie umowy nr RPŁD.09.02.01-10-B005/21-00 
z dnia 18 listopada 202Ir. 
Projekt przewiduje realizację jednego z działań pn.: terapia ruchem - treiung funkcjonalny w 
formie zlecenia zadania publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 

W określonym w o^oszeruu termiiue organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego składają oferty zgodne ze wzorem określonym W 
Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 
października 2018 r. (Dz.U.z 2018 r. poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów 
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych 
zadań. 


