
Uchwała Nr ..31L./2022
Zarządu Powiatu Łowickie o
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w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości dotacji w otwartym konkursie
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 32 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(DziW z 2022r. poz. 528), * 10 ust. 7 załącznika do 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
oraz art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535), Zarząd Powiatu
Łowickiego uchwala, co następuje:

*1. Zarząd Powiatu Łowickiego dokonuje wyboru ofert oraz określa wysokość dotacji
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zgodnie z załącznikiem do uchwały.

*2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Łowiczu, na stronie internetowej Powiatu Łowickiego oraz na tablicy
ogłoszeń Starostwa.

*3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

*4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarzqdu:

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek

Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego
Piotr Gołaszewski
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oferty złożone w otwartym konkursie ofert,
ogłoszonym na podstawie Uchwały Nr 883/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia
18 lutego 2022 roku, zostały w dniach 21 i 23 marca 2022 roku rozpatrzone przez komisję
konkursową opiniującą. Komisja powołana została na podstawie Uchwały Nr 897 2022
Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 14 marca br. w sprawie powołania komisji konkursowej
do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 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.

Określenie wysokości przyznanych dotacji w ramach wsparcia realizowanych zadań
publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego opiera się o zapisy art. 15 ww. ustawy.

Zgodnie z * 10 ust. 7 załącznika do Uchwały Nr XŁII 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 ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert oraz określenia wysokości
i podziału dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Łowickiego.



Wysokość dotacji w otwart3m konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r.
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

z zakresu u owszechniania kultur Liz czne is ortu

Załącznik
do Uchwały Nr
Zarządu P0” iatu Ł0” ickiego
zdnia ~Ą „~Wj~~ccj.

. Przyznana dotacja oraz zakres . .Nazwa Oferenta Naz”va zadania . Uzasadnienie
dotowanego zadaniaPowiatowy Szkolny Związek Sportowy w Upowszechnianie kultury fizycznej i 21 000,00

Łowiczu Sportu - Organizacja Mistrzostw Powiatu Upowszechnianie kultury fizycznej Przedstawiona oferta spełnia wymogi

Łowickiego w ramach Igrzysk Dzieci, i sportu - Organizacja Mistrzost”y Po”iatu określone „v ustawie
Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady Łowickiego w ramach Igrzysk Dzieci. Igrzysk z dnia 24 kwietnia 2003 r. -

Szkolne” Młodzieży Szkolnej i Licealiady Szkolnej o działalności pożytku publicznego
w zakresie kosztów: obsługi sędziowskiej i o wolontariacie oraz ogloszeniu otwartego

i technicznej. zakupu pucharów. dyplomó”v. konkursu ofert.
medali, nagród. kosztó” korzystania
z obiektów, transportu na zawody.

przygotowania organizacyjnego imprez
sportowych, obsługi medycznej oraz obsługi

księgowejPowiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Wspieranie i upowszechnianie kultury 30000,00 Przedsta”viona oferta spelnia wymogi
Sportowe w Łowiczu fizycznej i sportu Upowszechnianie sportu i aktywnego stylu określone w ustawie

życia wśród mieszkańców Powiatu z dnia 24 k”vieinia 2003 r. -

Ło”vickiego; organizacja oraz udzial o działalności pożytku publicznego
„ imprezach regionalnych i ogólnopolskich i o „olontariacie oraz ogłoszeniu otwartego
w zakresie kosztów: obsługi sędziowskiej konkursu ofert.

i technicznej, zakupu pucharó”v. dyplomó”v.
medali, nagród, kosztów” korzystania
z obiektów”, transportu na zawody.

przygotowania organizacyjnego imprez
sportowych, obsługi księgowej oraz zakupu

stroiów sportowychStowarzyszenie Kultury Fizycznej „Zryw Upowszechnianie kultury fizycznej i 500,00 zł Przedstawiona oferta spełnia wymogi
Wygoda” sportu Upo”vszechnianie kultun” fizycznej określone „ ustawie

i sportu — Wakacje na sportowo z dnia 24 k”vietnia 2003 r. -

o działalności pożytku publicznego
i o „olontariacie oraz ogłoszeniu ot”artego

konkursu ofert.
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Uczniowski Klub Sportowy Upowszechnianie kultury fizycznej I 15000,00 zI Przedsta”viona oferta spelnia „vymogi
..Błyskawica” w Domaniewicach sportu Upowszechnianie kultury fizycznej określone w ustawiei sportu — Szkolenie dzieci i mlodzieży z dnia 24 kwietnia 2003 r. -

w formie zajęć i zgrupowań sportowych o dzialalności pożytku publicznego
„v zakresie pokrycia kosztó”v zak”vaterowania i o wolontariacie oraz ogloszeniu otwartego
i „vyżywienia podczas zgrupo”vań oraz zakupu konkursu ofert.

strojów sportowych

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno — Upowszechnianie kultury fizycznej i 6 150,00 zI Przedsta” iona oferta spelnia „ymogi
Edukacyjne „Karino” w Łowiczu sportu Upowszechnianie kultury fizycznej określone „v ustawiei sportu — Rekreacja na koniach 2022 z dnia 24 kwietnia 2003 r. -

„v zakresie kosztu przeprowadzenia zajęć o dzialalności pożytku publicznego
zjazdy konnej oraz zakupu artykulów i o wolontariacie oraz ogloszeniu ot”artego
niezbędnych przy realizacji zadania konkursu ofert.

Uczniowski Klub Sportowy 00K w Organizacja zajęć sportowych i 6 000,00 zl Przedstawiona oferta spelnia wymogi
Zdunach współzawodnictwa sportowego Organizacja zajęć sportowych określone w ustawiei współzawodnictwa sportowego z dnia 24 k”vietnia 2003 r. -

w dyscyplinie tenis stolowy. szachy. o dzialalności pozytku publicznego
lekkoatletyka „v zakresie kosztó”v zakupu i o wolontariacie oraz ogłoszeniu ot”vartego

sprzętu sportowego konkursu ofert.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Upowszechnianie kultury fizycznej i 5000,00 zł Przedstawiona oferta spelnia wymogi
Ludowy Klub Sportowy „Victoria” sportu Upowszechnianie kultury fizycznej określone „v ustawie
Bielawy i sportu — Organizacja turnieju Victoria Cup z dnia 24 kwietnia 2003 r. -rocznik 2008 i 2012w zakresie zakupu nagród o dzialalności pożytku publicznego

i medali. i o wolontariacie oraz ogloszeniu otwartego
konkursu ofert.

Stowarzyszenie Klubu Sportowego Astra Upowszechnianie kultury fizycznej i 6000,00 zl Przedstawiona oferta spelnia wymogi
Zduny sportu Upowszechnianic kultury fizycznej i sportu — określone w usta”vieAstra Cup 2022 „v zakresie zakupu medali. z dnia 24 kwietnia 2003 r. -

pucharów. statuetek. piłek do gry oraz o dzialalności pożytku publicznego
wyżywienia dla uczestników turnieju i o wolontariacie oraz ogłoszeniu ot”artego

konkursu ofert.
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