
Uchwała ~r

W sprawie okreąenia „„5 kości i podziału (loincji „4 oh”varlvm konkursie ofert
na realizację zadania publicznego w 2023 r. przez organizacje pozarz~~dowe oraz
podmioty lirowadzące działalność pożytku publicznego (w formic powier/enia)
„ zakresu osób niepehiosprawnych I poutocy spolerznej poprzez organizację terapii
ruchem Iren ingu funkcjonalnego dla uczestników projektu „! A)WiCkiC Cent nim Usług
SrodowiskowvcI””~ iv ni macit w ramach Priorytetu IX Wb~czeoie społeczne, I )zialan i:”
IX.2 tisitigi na rzeCz. osól~ zagrożonych ubóstweiti liii, wykliiczciiieiui S))OlCCZilYfll,
Poddzialania IX.2. I Usługi społeczne I zdrowotne Itegionaluego Progranni
Operacyjiiet~o Województwa Łódzkiego 2014—2020.

Na podsiawic art. 32 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca I 99K . o samorzadzic powiatowym
(Dz. Li. z 2022 r., poz. 1526)” oraz na podstawie art. I 5 ustawy . dnia 24 kwietnia 2003
o działalności pożytku publicznego I o wolontanacic (Dz. I J. z 2022 r. poz. 1327. tin, przen
Dz,U. z 202! r. poz. 2490” zm. Dz.U. z 2(22 i. poz. I K 12) oraz Uchwały Nr I .VI I/38! /2022
Rady Powiatu Lowickiego z dnia I O listopada 2022 r, w spLuwie Rocznego Proruaniti
Wspól pracy na rok 2023 Powiatu Lewick ego z organizacjami pozarqdowvm ()I~”Z

podmiotami, o których nuowa w art .3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. a działał nosti
poż tku publiczncuo I o wolontariacie, Zarząd Powiatu Ii „wicki ego ucitwala. c ) liasrepuj C

* I . (ikresła sk wysokość i podział dotac~ i w otwartym konkursi „ ulb I na i cali i.aci ę
zadania puN i Cznci;O w 2023 r. przez organizaej e lxuzar”ądowe oraz podmioty pi owadzące
działa nose pozyiku publicznego (W kamie powierzenia) z zakresu osob n”t~pel nosprawnvch
i pomocy społecznej popi~”z organizacje terapii ruchem treningu flinkcj anal ucgo dla
uczestników prQjekIu .„ł..owicki c („entruin Usług Srodowi skowch” W ramach „v numach
Priorytetu IX W uczenie społeczne. l)rialunia IX .2 I Jsiti~i nn rzecz, osób zaurożonycli
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2. I Usłu2i społeczne zdW”VOLI)C

Regionalnego Pro~raniu ()pcracvjnetto Województwa I ódzkieuo 201:1-2020, ztzodnie z
zah~czn i k em do uchwały, sianowi ącyin jej integralna częsć.

* 2. IJekwała podłega ogłoszenit L w Biuletynie I nfl)lirutcj i Publicznej Starostwa
Powiatoweuo W Łowiczu. IUI stronie internetowej Puwial u łowicki ego I ifli? na tabl icy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w łowiczu.

* 3, Wykonanie uchwały powierza si~ Dyrektorowi Powiatowego („enliwn Pimiuc\
Rodzi nic W I owiezu

* 3. ( Jebwala wchodzi w ~wci e z dnieni podjęcia

Członkowie Zarz~)tlu:

Starosta I „owicki -Marcin Kosi orek ;„ .
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Wicesrarosta t.o”yicki Piotr Malczvk

Członek Zarządu Po\”iału I owicki ego .
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Fundusze
Eurooejsk~e

Zalacinik
do Ucł~w ał”
Z~r5~~~vitie*c

; dnia %O.!9y”td~t”Q, 2JDU”,
Podział dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu z zakresu osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej
poprzez organizację terapii ruchem treningu funkcjonalnego dla uczestników projektu .„Łowickie Centrum Usług Srodowiskowycl(
ii raniach Priorytetu IX Włączenie społeczne. Działania IX.2 Usługi na rzecz osÓl) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
Poddziałania IX”2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operac” jnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

Ston ar~” s7c~iic Ucutnirn h~icjai” n
Oh” „atJIsk”cI” Zicnu Ło”vickiej

Nazwa Zadania

organizacja terapii ruchem -~

treningu funkcjonalnego dla
uczestników prokktu „Łowickie
Centrum Usług Srodowiskowych
w rantach Priorytetu [X Właczenie
społeczne. Działania IX.~ ~sluw
na rzecz osób za~rozonych
ttbóstv~eni łub „kluczeniem
społecznym. Poddziałanhi JX.2
Usługi sookczne i zdrowotne
Reaionairtetso Programu
Oncracyinego \Vąjcwńdztwa
Lódzkie&~o :0 ł 4-2020

Preyznana dotacja oraz zakres dotowancgo
zad ani a _____________________

72 000;00 zł
ouzanizacia terapii ruchem - treningu
funkcjonalnego dla uczestników projektu
„Lo”vickie Centrum Usłu~z Srodowiskowyc](
dla 30 osób niesamodzielnych.
i sluua terapii ruchem — zrenin~& funkcjonału
ma być realizowana od dnia podnisania
umow; . do dnia 30.06.2023 r. Nadrzędnym
celem terapii ruchem ( treninuu
funkcjonalnego) jest wczesna inler” cocja.
Ic2\vói Sp!a”~ztOści t ucilowel oraz poprawa
jakosci życia uczestnikó” projektu Terapia
ruchem ma za zadanie uvhamowan”c
rozwoju wiekt zaburzen O postęptn~c~ in

charakterze „ az Z2~C”-\ nitmie
!~„ompensacji defic\;ów i
zaburzonych funk ej

Rzeczposnoti ta
Pots ka

Unia Eueopejskałodzlue :r~..i. :„r~;

:i Oferenta t:za~adnicnk

Przedstawiona oferta
wynlogi okreslone t~

z dnia 24 kwietnia
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nublicznego o wol
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