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 Załącznik do uchwały nr ……… 

Zarządu Województwa Łódzkiego  

z dnia  ………….. 

 

Sprawozdanie o stanie realizacji Programu współpracy samorządu województwa 
łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi                 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2018 oraz Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020             

za rok 2018 
 
 
 
 
 
 

WSTĘP 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek tworzenia programów 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program współpracy służy zaplanowaniu 

obszarów współpracy i jej form, wybraniu priorytetów wspólnego działania administracji 

regionu i działających na jego obszarze organizacji.  

Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego                     

i o wolontariacie na rok 2018 (dalej: Program) został przyjęty 27 listopada 2017 roku przez 

Sejmik Województwa Łódzkiego (uchwała nr XLV/562/17 Sejmiku Województwa 

Łódzkiego).  

Za cel główny Programu przyjęto wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego jako 

realizatora zadań publicznych istotnych dla rozwoju województwa łódzkiego poprzez 

budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. 
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Cele szczegółowe Programu obejmowały: 

1. Kreowanie i wzmacnianie warunków dla powstawania i rozwoju inicjatyw oddolnych 

oraz struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych w województwie 

łódzkim, w tym tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań służących rozwijaniu 

społeczeństwa obywatelskiego. 

2. Zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityk publicznych 

w województwie łódzkim oraz wzmacnianie współpracy między podmiotami sektora 

samorządowego i pozarządowego w tym zakresie. 

3. Poprawę jakości życia mieszkańców województwa poprzez umacnianie współpracy 

między sektorem samorządowym i pozarządowym w realizowaniu polityki 

województwa, pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych oraz zwiększanie 

efektywności wykorzystania środków publicznych. 

4. Budowanie poczucia przynależności do wspólnoty regionalnej i kreowanie tożsamości 

regionalnej. 

Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego        

i o wolontariacie na lata 2016-2020 został przyjęty 27 listopada 2015 roku przez Sejmik 

Województwa Łódzkiego (uchwała nr XVIII/207/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego). 

Główny cel Programu został zapisany w postaci Misji: „Misją Samorządu Województwa 

Łódzkiego jest budowanie wspólnie z organizacjami pozarządowymi coraz silniejszego 

społeczeństwa obywatelskiego będącego filarem zrównoważonego rozwoju całego 

regionu.” 

Informacja na temat wyżej wymienionych programów realizowanych w 2018 roku została 

sporządzona przez Wydział Inicjatyw Społecznych Kancelarii Marszałka na podstawie 

danych otrzymanych od poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego oraz od samorządowych jednostek organizacyjnych, które 

odpowiadają za merytoryczną współpracę z organizacjami. 
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I. OBSZARY WSPÓŁPRACY  

W roku 2018 Samorząd Województwa Łódzkiego we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie realizował zadania z następujących obszarów: 

1) Wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego; 

2) Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego; 

3) Polityka społeczna:  

a) działania z zakresu systemu pieczy zastępczej, 

b) polityka prorodzinna, 

c) pomoc społeczna, 

- działania na rzecz osób starszych, 

- rozwój ekonomii społecznej, 

d) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz 

innowacyjnych rozwiązań, 

e) przeciwdziałanie alkoholizmowi, 

g) przeciwdziałanie narkomanii, 

h) przeciwdziałanie HIV/AIDS, 

i) przeciwdziałanie przemocy, 

j) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

4) Ochrona i promocja zdrowia; 

5) Kultura fizyczna i sport; 

6) Turystyka i krajoznawstwo; 
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7) Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 

8) Ochrona środowiska; 

9) Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości; 

10) Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony 

ludności. 

Należy zaznaczyć, że sfera pożytku obejmuje 33 rodzaje zadań, które mogą być 

podejmowane we współpracy merytorycznej pomiędzy administracją publiczną a sektorem 

pozarządowym. Z tego katalogu w ramach Programu wybierane i ustalane są priorytety 

zgodne z kompetencjami danej jednostki samorządu terytorialnego oraz możliwościami 

działających lokalnie organizacji pozarządowych. Dodatkowo organizacje pozarządowe 

współdziałały z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie budowania 

pozytywnego wizerunku województwa poprzez realizację zadań z zakresu promocji 

niestanowiących sfery działalności pożytku publicznego.  
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II. FORMY WSPÓŁPRACY  

Współpraca Samorządu Województwa Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. miała charakter 

finansowy i pozafinansowy.  

 
1. Współpraca finansowa 

Samorząd Województwa Łódzkiego zawarł umowy na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe na łączną kwotę 8 519 662,76 zł. Wykonawców zadań 

wyłaniano w otwartych konkursach ofert i w trybie pozakonkursowym. 

1.1. Otwarte konkursy ofert 

Zgodnie z zapisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

uprawnionymi do sięgania po środki w otwartych konkursach są: 

 organizacje pozarządowe (niebędące jednostkami sektora finansów publicznych  

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub 

przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego 

będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi, niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje  

i stowarzyszenia, z wyjątkiem partii politycznych, związków zawodowych i organizacji 

pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne); 

 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów  

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 

Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 

sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego; 

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

 spółdzielnie socjalne; 

 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe 

będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.   

o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu 
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na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich 

udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

 

Samorząd Województwa Łódzkiego zorganizował 27 konkursów na realizację zadań 

publicznych w 2018 roku (w tym konkurs na zagospodarowanie środków przekazywanych 

do dyspozycji województwa przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych). Departamenty i jednostki ogłaszające konkursy upowszechniały 

wiedzę na temat stosowanych reguł dla ofert i rozliczeń (szkolenia, informacje na stronach 

internetowych itp.). Zastosowano elektroniczny generator wniosków w 21 konkursach  

(1 w Departamencie Polityki Zdrowotnej, 7 w Departamencie Sportu i Turystyki,  

1 w Departamencie Kultury i Edukacji, 12 w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej  

w Łodzi).  

 

Tabela nr 1. Tematyka konkursów zrealizowanych w 2018 roku 

L.p. Tematyka konkursu Data ogłoszenia 
konkursu 

Departament Sportu i Turystyki 

1. Konkurs I - Program powszechnej nauki pływania Umiem Pływać  29.11.2017 r. 

2. 
Konkurs II Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  w tym 
realizacja projektów: "Orlikowa Liga Mistrzów Województwa 
Łódzkiego", "Sport Akademicki w Województwie Łódzkim",  
"Łódzkie promuje bieganie" 

20.12.2017 r. 

3. 
Konkurs III - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych                       
o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym 
realizowanych na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego,              
w tym osób niepełnosprawnych 

20.12.2017 r. 

4. 
Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa                
w 2018 r. 

3.01.2018 r. 

5. Konkurs V - "Orlikowa Liga Mistrzów Województwa Łódzkiego              
w piłce nożnej" 

28.03.2018 r. 

6. 
Konkurs VI Rozwój i upowszechnianie sportu na terenach 
wiejskich i małych miast wśród mieszkańców województwa 
łódzkiego, w tym osób niepełnosprawnych 

10.04.2018 r. 

7. Konkurs VII Łódzkie dla Aktywnych Seniorów 10.04.2018 r. 
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8. 

Konkurs VIII Program interdyscyplinarnego szkolenia                             
i współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo                   
z województwa łódzkiego, realizowany w ramach 
ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego (SSM) 

10.04.2018 r. 

9. 
Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa            
w 2018 r. 

17.04.2018 r. 

10. 
Konkurs IX Rozwój i upowszechnianie sportu szkolnego wśród 
dzieci i młodzieży szkolnej województwa łódzkiego, w tym 
młodzieży niepełnosprawnej 

08.05.2018 r. 

Departament Kultury i Edukacji 

11. 
Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku 

21.11.2017 r. 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 

12. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 
oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy                  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego              
i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym - Działania z zakresu 
przeciwdziałania alkoholizmowi 

18.01.2018 r. 

13. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 
oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy                 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego            
i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym - Działania z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii 

18.01.2018 r. 

14. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 
oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy                
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia,     
w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011r. o działalności leczniczej - Działania z zakresu 
przeciwdziałania HIV/AIDS 

18.01.2018 r. 

15. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert  dla organizacji pozarządowych 
oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy              
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego           
i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób - działania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy 

18.01.2018 r. 
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16. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 

18.01.2018 r. 

17. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - działania 
na rzecz osób starszych 

18.01.2018 r. 

18. 

Pierwszy otwarty konkursu ofert  na powierzenie realizacji zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - rozwój 
ekonomii społecznej 

16.05.2018 r. 

19. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego na wsparcie  realizacji 
zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu polityki 
społecznej - działalność wspomagająca rozwój wspólnot                        
i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań               
w 2018 r. 

25.01.2018 r. 

20. 
Pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 roku 

18.01.2018 r. 

21. 

Drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2018-2021 - 
prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego 

15.03.2018 r. 

22. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - polityka 
prorodzinna w 2018 r. 

18.01.2018 r. 

23. 

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityki prorodzinnej. 
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży                    
z rodzin wielodzietnych 

18.01.2018 r. 

24. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz 
innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego,              
z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 r. 

18.01.2018 r. 
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25. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 
oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy                   
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa 
Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych w 2018 roku 

15.03.2018 r. 

26. 

Drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz 
innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                             
i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych            
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa 
Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych w 2018 roku 

15.03.2018 r. 

Departament Polityki Zdrowotnej 

27. 
Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 
na 2018 rok 

7.03.2018 r. 

 
Konkursy organizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego (dalej: Urząd) oraz jednostki samorządu cieszyły się dużym 

zainteresowaniem organizacji pozarządowych. 

Tabela nr 2. Liczba ofert złożonych we wszystkich konkursach w 2018 roku 

Nazwa departamentu/jednostki Liczba ofert złożonych we wszystkich 
konkursach 

Departament Sportu i Turystyki 183 

Departament Kultury i Edukacji  78 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej 
w Łodzi 208 

Departament Polityki Zdrowotnej 16 

Razem  485 

 

W 2018 r. we wszystkich konkursach realizowanych przez Urząd i jednostki podległe 

stosowano możliwość uzupełniania braków formalnych przez składających oferty. Pomimo 

tej procedury do odrzucenia zakwalifikowano 63 złożone oferty. Spośród 485 złożonych 
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ofert 408 oceniono pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. Zawarto 242 

umowy na wykonanie zadań publicznych województwa przez organizacje pozarządowe.  

Szczegółowe informacje o złożonych ofertach (ilość ofert, w tym ofert wspólnych, ich 

wartość, liczba ofert odrzuconych bez możliwości poprawy formalnej, poprawianych 

formalnie, ocenionych pozytywnie) oraz o środkach przeznaczonych, przekazanych             

i wykorzystanych w ramach poszczególnych konkursów dotacyjnych znajdują się                

w Załączniku nr 1 do niniejszej Informacji. 

Wykaz wszystkich organizacji, które otrzymały dotacje od Samorządu Województwa 

Łódzkiego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych stanowi 

Załącznik nr 2 do niniejszej Informacji. 

38 podmiotów zwróciło całość lub część otrzymanej dotacji. Szczegółowe informacje           

w tym zakresie znajdują się w Załączniku nr 3 do niniejszej Informacji. 

Tabela nr 3. Środki przekazane w otwartych konkursach ofert w 2018 roku                            
w porównaniu z latami ubiegłymi 

Nazwa 
departamentu lub 
jednostki podległej 

Środki przekazane w otwartych konkursach ofert (w zł) w: 

2018 roku 2017 roku 2016 roku 

Departament 
Sportu i Turystyki 

4 815 800,00 3 818 350,00 4 547 960,00 

Departament 
Kultury i Edukacji  

575 000,00 625 000,00 665 000,00 

Regionalne 
Centrum Polityki 
Społecznej w 
Łodzi 

2 991 665,00 2 668 850,00 2 685 825,00 

Departament 
Polityki 
Zdrowotnej 

250 000,00 232 217,40 167 417,44  

Razem  8 632 465,00 7 344 417,40 8 066 202,44 

 

Departamenty i jednostki podległe ogłaszały także konkursy dotacyjne na realizację zadań 

wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego. 
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Konkursy te są ujęte w sprawozdaniach podsumowujących realizację Budżetu 

Obywatelskiego.   

Tabela nr 4. Tematyka konkursów zrealizowanych w 2018 roku w ramach Budżetu 
Obywatelskiego  

L.p. Tematyka konkursu Data ogłoszenia 
konkursu 

Departament Kultury i Edukacji 

1. 
Pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku (Budżet 
Obywatelski) 

 
23.01.2018 r. 

2. 
Drugi otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku (Budżet 
Obywatelski)  

 
13.02.2018 r. 

Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa 

3. Bezpiecznie nad wodą - zajęcia edukacyjne i szkoleniowe 20.03.2018 r. 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 

4. 

Otwarty konkurs ofert w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Samorządu Województwa Łódzkiego  na powierzenie realizacji 
zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  
w 2018 r. - Działania na rzecz osób starszych. (Rodzaj zadania 
publicznego: Subregionalne Centrum Zdrowego Seniora) 

01.02.2018 r. 

5. 

Otwarty konkurs ofert w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Samorządu Województwa Łódzkiego na powierzenie realizacji 
zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  
w 2018 r. – Działania na rzecz osób starszych. (Rodzaj zadania 
publicznego: Edukacja prozdrowotna poprzez zajęcia ruchowe                 
i wykładowe „Aktywny Senior”) 

01.02.2018 r. 

6. 

Otwarty konkurs ofert w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Samorządu Województwa Łódzkiego na powierzenie realizacji 
zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  
w 2018 r. – Działania na rzecz osób starszych. (Rodzaj zadania 
publicznego: „Aktywizacja seniorów z obszaru gminy Ujazd oraz 
powiatu piotrkowskiego”). 

1.02.2018 r. 

7. 
Otwarty konkurs ofert w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Samorządu Województwa Łódzkiego  dla organizacji 
pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 
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ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań 
publicznych województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 r. – 
Poza rodzina biologiczną – szkolenia dla osób pracujących                  
z dziećmi z rodzin zastępczych i adopcyjnych. 

 
17.05.2018 r. 

8. 

Otwarty konkurs ofert w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Samorządu Województwa Łódzkiego  dla organizacji 
pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań 
publicznych województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 r. – 
Poprzez sport i zabawę wyciągamy dzieci z łódzkich bram                         
i podwórek – przeciwdziałanie patologii społecznej. 

 
 
 
 
 
17.05.2018 r. 

Departament Sportu i Turystyki 

9. 
Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa - 
zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 
roku  

9.01.2018 r. 

10. Konkurs IV (Budżet Obywatelski)  
14.03.2018 r. 

Departament Polityki Zdrowotnej 

11. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji 
zdrowia na realizację zadania pn. „Dzieciaki walczą z rakiem. 
Wsparcie terapeutyczno-psychologiczne pacjentów oddziałów 
onkologicznych szpitala przy Spornej w Łodzi” realizowanego               
w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 
2018 rok  

 
 
 
30.01.2018 r. 

12. 

Drugi otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia 
na realizację zadania pn. „Dzieciaki walczą z rakiem. Wsparcie 
terapeutyczno-psychologiczne pacjentów oddziałów 
onkologicznych szpitala przy Spornej w Łodzi” realizowanego               
w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 
2018 rok 

 
 
07.03.2018 r. 

13. 

Czwarty otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji 
zdrowia na realizację zadania pn. „Dzieciaki walczą z rakiem. 
Wsparcie terapeutyczno-psychologiczne pacjentów oddziałów 
onkologicznych szpitala przy Spornej w Łodzi” realizowanego              
w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 
2018 rok 

 
 
18.04.2018 r. 
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1.2. Tryb pozakonkursowy w 2018 roku 

W trybie pozakonkursowym określony w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono 12 dotacji na łączną kwotę 

103 170,00 zł.  

 

Tabela nr 5. Tryb pozakonkursowy 

 

1.3. Inicjatywa lokalna 

Sejmik Województwa Łódzkiego określił w uchwale nr II/47/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. 

tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 

Lp. Nazwa organizacji Kwota przekazanej 
dotacji (w zł) 

Departament Sportu i Turystyki 80 000,00 

1. Klub Sportowy „Budowlani” - Łódź 10 000,00 

2. Fundacja  Eurotenis 10 000,00 

3. Stowarzyszenie Wsparcie Inicjatyw Lokalnych „Pro Bono” 10 000,00 

4. Miejski Klub Sportowy „Bzura”  - Ozorków  7 800,00 

5. 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Żeglarski, Wioślarski, 
Kajakowy i Pływacki TRENER - SIRENA MERCATOR 10 000,00 

6. Sportowe Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „START" Łódź 7 200,00 

7. Stowarzyszenie DIAMENT 9 000,00 

8. Łódzki Klub Jeździecki 6 000,00 

9. Łódzki Szkolny Związek Sportowy 10 000,00 

Departament Polityki Zdrowotnej 23 170,00 

10. Caritas Archidiecezji Łódzkiej z siedzibą w Łodzi 5 000,00 

11. Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń"  10 000,00 

12. Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń"  8 170,00 

 Razem 103 170,00 
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inicjatywy lokalnej. Mechanizm ten w 2018 roku nie cieszył się zainteresowaniem 

mieszkańców oraz organizacji na szczeblu regionalnym (do Urzędu nie wpłynęły żadne 

wnioski o realizację zadań w tym trybie). 

1.4. Współpraca finansowa na podstawie przepisów ustaw innych niż ustawa  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego przekazywano środki na realizację zadań także na mocy innych ustaw niż 

ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego: na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020, podpisano umowy na 39 projektów (forma prawna beneficjenta: fundacja, 

stowarzyszenie, stowarzyszenie niewpisane do KRS, spółdzielnia socjalna), wartość 

dofinansowania: 32 897 002,76 zł.  

Biuro Ochrony i Informacji: na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, udzielono 

wsparcia finansowego 109 gminom w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem 

na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, 

mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym 

zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej: na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                      

o samorządzie województwa, zawierano umowy na zakup usług promocji Województwa 

Łódzkiego. Podpisano 138 umów, a ich łączny koszt wyniósł 1 382 577,20 zł brutto.  

Departament Kultury i Edukacji: na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami zawarto 82 umowy na łączną kwotę 4 129 500,00 zł.  

Departament Sportu i Turystyki: na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

przekazano środki finansowe dla klubów sportowych na wypłaty nagród dla najlepszych 

zawodników i trenerów na łączną kwotę 796 000,00 zł. 

Środki finansowe przekazywane organizacjom pozarządowym przez jednostki 
podległe Departamentom: 
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Wojewódzki Urząd Pracy: na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 podpisano 40 umów na łączną kwotę 83 423 796,47 zł.  

 
1.5. Projekty realizowane w formie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi lub 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku 
 
Tabela nr 6. Projekty w formie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi lub innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

L.p. Nazwa projektu  
Organizacja,          
z którą zawarto 
partnerstwo 

Wysokość 
zaangażowanych 
środków 
finansowych           
(w zł) 

Zaangażowane 
środki rzeczowe Rezultaty  

 
Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

1. 

Lokalne gospodarki 
pasieczne                       
w województwie 
łódzkim i okręgu 
lwowskim - wymiana 
doświadczeń 

Wojewódzki 
Związek 
Pszczelarzy                
w Łodzi 

28 299,35  - Realizacja 
projektu 

2. 

Wymiana dobrych 
praktyk pomiędzy 
mieszkańcami LGD 
Podkowa a LGD 
Zielone Bieszczady - 
wizyta studyjna 

Lokalna Grupa 
Działania Podkowa 35 000,00 - Realizacja 

projektu 

3. 

Wizyta studyjna dla 
pracowników                         
i członków lokalnych 
grup działania                     
z terenu woj. 
łódzkiego do LGD 
Partnerstwo Ducha 
Gór 

Łódzka Sieć 
Lokalnych Grup 
Działania 

39 004,00 - Realizacja 
projektu 

 
Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej 

 

4. 

Mixer Regionalny 
Łódzkie 2018 – 
współpraca                      
w związku                        
z organizacją Targów 
Ekonomii Społecznej 
oraz koncertu Wolnej 

Stowarzyszenie 
Wsparcie 
Społeczne Ja-Ty-
My 
Towarzystwo 
Przyjaciół 
Niepełnosprawnych 

0,00 

Nadzór 
organizacyjny           
i wsparcie 
techniczne 
organizatora 
Mixera – 
Województwa 
Łódzkiego 

Wsparcie 
procesu 
budowania 
pozytywnego 
wizerunku 
Województwa 
Łódzkiego                 
i marki 
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Grupy Bukowina Łódzkie 
Promuje, 
tworzenie 
wizerunku 
regionu 
przyjaznego      
i atrakcyjnego 
dla 
podejmowania 
współpracy, 
inwestowania   
i życia 
mieszkańców 

5. 

Pomoc przy 
organizacji finału 
konkursów PCK 
„Młoda Krew Ratuje 
Życie (wrzesień 
2018) i „Ognisty 
Ratownik - Gorąca 
Krew" 

Polski Czerwony 
Krzyż - Łódzki 
Oddział Okręgowy 
Polskiego 
Czerwonego 
Krzyża 

0,00 Udostępnienie 
sali oraz pomoc 
organizacyjna 

6. 

Zajęcia dla dzieci              
o Województwie 
Łódzkim 

Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie 
Kibiców Tylko 
Widzew 

0,00 

Przeprowadzenie 
zajęć 
dedykowanych 
myśleniu 
projektowemu 
przez 
pracownika 
Departamentu 

7. 

Przeprowadzenie 
wykładu dot. marki 
Łódzkie Promuje 

Łódzka Grupa 
Regionalna IPMA 
Polska 

0,00 Przeprowadzenie 
wykładu 

8. 
Festiwal Myślenia 
Projektowego 2018 

Łódzka Grupa 
Regionalna IPMA 
Polska 

0,00 

Współpraca 
partnerska 
związana                      
z udziałem 
Stowarzyszenia 
w Festiwalu 

 
 

W 2018 roku nie zrealizowano żadnych działań w trybie umowy partnerstwa określonej             

w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 
 

2. Współpraca pozafinansowa 

2.1. Wydział Społeczeństwa Obywatelskiego (aktualnie: Wydział Inicjatyw 
Społecznych) 

W Kancelarii Marszałka działał Wydział Społeczeństwa Obywatelskiego, w którego 

kompetencji leżało prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem realizacji zadań 

dotyczących współdziałania województwa z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie w zakresie realizacji zadań publicznych o charakterze wojewódzkim.  
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W 2018 rok Wydział: 

1. Prowadził serwis informacyjny www.ngo.lodzkie.pl, na którym umieszczane były 

informacje dedykowane sektorowi pozarządowemu w województwie łódzkim. 

2. Prowadził mailing do organizacji, informując o działaniach istotnych dla organizacji 

pozarządowych w regionie (dla ponad 800 zarejestrowanych odbiorców). Mailing 

prowadzono do momentu wejścia w życia nowych przepisów dotyczących ochrony 

danych osobowych1. Zostanie on ponownie uruchomiony po zakończeniu procedury 

zakupu nowego narzędzia przez Departament Promocji. 

3. Prowadził komunikację na portalu Facebook (profile: Łódzka Wojewódzka Rada 

Działalności Pożytku Publicznego, 1% dla Łódzkiego).  

4. Obsługiwał posiedzenia Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. 

5. Konsultował z udziałem departamentów i jednostek podległych Samorządowi 

Województwa Łódzkiego roczny Program współpracy samorządu województwa 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 oraz regulamin Budżetu 

Obywatelskiego. 

6. Prowadził kampanię edukacyjną „1% dla Łódzkiego” zachęcając mieszkańców 

województwa do wspierania jednym procentem podatku organizacji pożytku 

publicznego z terenu województwa łódzkiego. 

7. Brał udział w konferencjach oraz spotkaniach z organizacjami pozarządowymi na ich 

zaproszenie. 

8. Pośredniczył w nieodpłatnym użyczaniu sal należących do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego organizacjom przygotowującym 

nieodpłatne spotkania/konferencje dla mieszkańców województwa. 

9. Realizował Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego (monitoring 

realizacji zadań wyłonionych w ramach pierwszej edycji oraz procedurę wyboru 

zadań w ramach drugiej edycji). Możliwość zgłaszania propozycji zadań do budżetu 

obywatelskiego miał każdy mieszkaniec województwa, wielu z nich wywodzi się ze 

środowisk organizacji pozarządowych. 

 

                                                             
1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) 
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2.2. Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego 

Rada Działalności Pożytku Publicznego (dalej: Rada) to organ konsultacyjny                                
i opiniodawczy. Rada ma prawo wyrażania opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania 

organizacji pozarządowych, np. konsultuje programy współpracy samorządu województwa                     

z sektorem pozarządowym, opiniuje projekty uchwał i aktów prawa miejscowego 

dotyczących sfery zadań publicznych oraz sprawy związane z ustaleniem ich standardów, 

sposobem zlecania i realizacją, udziela także pomocy w przypadku sporów między 

organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi.  

Zgodnie z trybem powoływania członków Rady, określonym uchwałą Zarządu 

Województwa Łódzkiego nr 1694/16 z 21 grudnia 2016 roku, Rada składa się z 20 osób,            

w tym 14 przedstawicieli sektora pozarządowego, 3 przedstawicieli Sejmiku Województwa 

Łódzkiego, 2 przedstawicieli Marszałka oraz 1 przedstawiciela Wojewody Łódzkiego. 

Przedstawiciele organizacji powoływani do Rady przez Marszałka wybierani są                        

w powszechnych wyborach, w których swój głos mogą oddać organizacje pozarządowe            

z regionu. Sejmik, Marszałek i Wojewoda wskazują swoich reprezentantów w Radzie 

bezpośrednio. 

Skład Rady trzeciej kadencji (marzec 2016 – marzec 2019) na dzień 31.12.2018 r. 

Przedstawiciele Marszałka: 

Katarzyna Moroz-Gołacka - Naczelnik - Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi, 

Anna Mroczek -  Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, 

Przedstawiciel Wojewody: 

Joanna Wierzbicka - Z-ca Kierownika Oddziału Wsparcia i Integracji w Wydziale Polityki 
Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Łódzkiego:  

Włodzimierz Fisiak - radny, 

Beata Ozga-Flejszer  - radna, 

Bożena Ziemniewicz - radna (Wiceprzewodnicząca Rady), 
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Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych  w art. 3 ust.         

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie:  

Grażyna Busse, 

Halina Chojnacka, 

Wioletta Gawrońska (Przewodnicząca Rady), 

Ewa Grabarczyk, 

Przemysław Jagielski,  

Iwona Jaskulska,  

Ewa Turek, 

Mirosław Kołodziejczyk (Wiceprzewodniczący Rady), 

Liliana Misiak-Kuźbik, 

Józefa Danuta Majdańska, 

Iwona Mikołajczyk, 

Marek Śmigiel, 

Zbigniew Świercz, 

Ewa Wierzbowska. 

14 września 2018 r. Rada gościła przedstawicieli rad pożytku publicznego z regionu, 

podczas spotkania eksperckiego z tematyki RODO.  

Rada jest członkiem Konwentu wojewódzkich rad pożytku publicznego i aktywnie 

uczestniczy w jego obradach.  

Przedstawiciele Rady w grudniu 2018 roku brali udział w posiedzeniu Komitetu               

ds. Pożytku Publicznego pod przewodnictwem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

prof. Piotra Glińskiego, w którym uczestniczyli także: reprezentanci Konwentu 

Wojewódzkich Rad Pożytku, przedstawiciele Regionalnych Izb Obrachunkowych, dyrektor 

Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk i Pełnomocnik Rządu ds. 

Społeczeństwa Obywatelskiego Adam Lipiński, Dyskusja toczyła się wokół nowych 

wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych, a także problemów                  
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z różną interpretacją przepisów przez  Regionalne Izby Obrachunkowe z poszczególnych 

województw i rozliczaniem działań dotychczas realizowanych ze środków publicznych. 

2.3. Zespoły doradcze funkcjonujące w 2018 roku 

W 2018 roku funkcjonowały następujące zespoły o charakterze doradczym                          

i inicjatywnym, w których zasiadali przedstawiciele organizacji pozarządowych, podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie: 

 
Tabela nr 7. Zespoły doradcze. 

Lp. Nazwa zespołu  
Okres 
funkcjonowania 
zespołu 

Efekt prac zespołu 

1. 

Komitet 
Monitorujący 
Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Województwa 
Łódzkiego na lata 
2014-2020 

Od 3.03.2015 r. 
do czasu 
zamknięcia 
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Łódzkiego na 
lata 2014-2020 

1. Zatwierdzone Kryteria wyboru projektów dla 
osi/działań/poddziałań w ramach RPO WŁ 
2014-2020. 

2. Zatwierdzone sprawozdanie roczne z realizacji 
RPO WŁ 2014-2020 za 2018 r., które 
przekazane zostało do Komisji Europejskiej. 

3. Zatwierdzona aktualizacja Planu ewaluacji 
RPO WŁ 2014-2020 – dokumentu 
określającego badania ewaluacyjne, jakie 
zostaną przeprowadzone przez IZ RPO WŁ 
2014-2020 w celu znalezienia odpowiedzi na 
pytanie czy realizowane działania w ramach 
Programu przyniosły lub przyniosą zamierzone 
efekty. 

4. Zatwierdzony projekt zmiany RPO WŁ 2014-
2020.  

2. 

Wojewódzka Grupa 
Robocza ds. 
Krajowej Sieci 
Obszarów 
Wiejskich 

Od 11 września 
2012 r. do 
chwili obecnej 

1. Zaopiniowanie propozycji do planu działania 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, propozycji 
zmian do tego planu oraz dwuletnich planów 
operacyjnych i ich zmian na poziomie 
województwa. 

2. Zaopiniowanie sprawozdań i informacji, 
sporządzanych na podstawie planu działania,  
w ramach okresowego przeglądu realizacji tego 
planu i dwuletnich planów operacyjnych, w tym 
zgłaszanie propozycji rekomendacji w sprawie 
ich zmian, na poziomie województwa. 

3. Zapewnienie wymiany wiedzy tematycznej, 
analitycznej i ułatwianie współpracy pomiędzy 
partnerami KSOW przez możliwości tworzenia 
grup tematycznych na poziomie województwa.                                                                     
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3. 

 

Wojewódzki Panel 
Ekspertów w 
Zakresie Polityki 
Społecznej 

 

 
Powołany na 
czas 
nieokreślony   
(uchwała nr 
974/15  
Zarządu 
Województwa 
Łódzkiego               
z dnia 
02.09.2015 r.,  
uchwała nr 
1271/18 
Zarządu 
Województwa 
Łódzkiego              
z dnia 
10.09.2018 r.) 
 

W wyniku prac Panelu  Ekspertów powstało 
narzędzie badawcze pn. „Karta dostępności 
obiektów”. Dotyczy ona obiektów istniejących lub 
projektowanych i jest zgodna z zasadami 
projektowania uniwersalnego  i pozwala w prosty          
i efektywny sposób wykonać dwa rodzaje analizy 
obiektu: 
- sprawdzenie, czy budynek spełnia podstawowe 

wymagania w zakresie jego dostępności dla 
wszystkich, w tym osób ze specjalnymi 
potrzebami - w tym osób                                              
z niepełnosprawnościami, osób starszych, 
kobiet w ciąży i osób z małymi dziećmi; 

- dokonanie przeglądu możliwych do 
zastosowania rozwiązań w zakresie 
wyposażenia i wykończenia, pozwalających 
podwyższyć stopień dostępności obiektu dla 
osób z różnymi potrzebami, w tym osób            
z niepełnosprawnościami, osób starszych, 
kobiet w ciąży i osób z małymi dziećmi.  

Od października 2018 r. narzędzie to jest  
udostępnione na stronie internetowej 
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej                   
w Łodzi. Nieodpłatne udostępnienie tego 
narzędzia ma na celu promowanie wiedzy                  
i edukację z zakresu projektowania uniwersalnego, 
a przede wszystkim implementację zasad 
projektowania uniwersalnego w obiektach                 
i przestrzeni użyteczności publicznej regionu  
łódzkiego. 

4. 

Zespół do spraw 
realizacji 
Krajowego 
Programu 
Zapobiegania 
Zakażeniom HIV  
i Zwalczania AIDS 
na terenie 
województwa 
łódzkiego 

 

 

Powołany na 
lata 2017 - 
2021 
(uchwała nr 
155/17 Zarządu 
Województwa 
Łódzkiego            
z dnia 
20.09.2017 r.) 

Politykę Państwa w zakresie zapobiegania HIV               
i zwalczania AIDS określa Krajowy Program 
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS 
opracowany na lata 2017 – 2021. Podstawę 
prawną działań stanowi rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie 
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom 
HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. Nr 44, poz. 227). 
Rozporządzenie zobowiązuje realizatorów do 
powołania, na czas obowiązywania 
Harmonogramu, Zespołu do spraw realizacji 
Programu, w celu zintegrowania realizacji zadań 
określonych w Harmonogramie. Głównym celem 
działalności Zespołu jest zintegrowanie realizacji 
zadań określonych w Harmonogramie realizacji 
Programu poprzez działalność na rzecz 
zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS. 
Działania koordynowane przez Zespół na terenie 
województwa łódzkiego dotyczyć będą przede 
wszystkim profilaktyki opartej na edukacji 
zdrowotnej, a także poprawy jakości życia w sferze 
psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich 
rodzin i bliskich, przeciwdziałania dyskryminacji 
chorych oraz utrzymania spadku zakażeń wirusem 
HIV. Zespół odpowiedzialny jest za opracowanie 
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rocznych szczegółowych harmonogramów 
realizacji zadań na terenie województwa 
łódzkiego, koordynowanie działań wynikających              
z rocznych harmonogramów, współpracując w tym 
zakresie z Krajowym Centrum do Spraw AIDS, 
monitorowanie i analizę aktualnej sytuacji                 
z zakresu zakażeń HIV i zachorowalności na AIDS 
w województwie łódzkim. 

5. 

Społeczna Rada 
Seniorów 
Województwa 
Łódzkiego 

Od  
23.01.2017 r. 
(okres kadencji 
trwa 3 lata) 
 

Członkowie SRSWŁ: 
1. Zaopiniowali projekt dokumentu Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Polityka 
społeczna wobec osób starszych do roku 2030. 
BEZPIECZEŃSTWO-UCZESTNICTWO-
SOLIDARNOŚĆ”. 

2. Zaopiniowali założenia merytoryczne 
kompleksowego przedsięwzięcia o charakterze 
aktywizująco-integracyjnym środowiska 
seniorów „Wojewódzkie Dni Seniora 2018 r.”, 
które odbyły się w czterech miastach 
reprezentujących poszczególne subregiony woj. 
łódzkiego (Skierniewice: 25.08.2018, Piotrków 
Trybunalski: 2.09.2018, Sieradz: 15.09.2018, 
Zgierz: 22.09.2018). 

3. Brali udział w zespołach roboczych/spotkaniach 
dotyczących koncepcji projektowania 
uniwersalnego w kontekście dostępności 
obiektów i pomieszczeń do potrzeb osób                    
z różnymi niepełnosprawnościami i osób 
starszych. 

4. Omawiali i analizowali wypracowane przez 
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej 
„Bona Fides” z Katowic „Standardy 
Funkcjonowania Rad Seniorów” w kontekście 
ustawy o samorządzie gminnym art. 5c. 

5. Dyskutowali i opiniowali założenia do 
Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej, 
dokumentu który zostanie opracowany                   
w 2019 r.                                                        

 
 
6. 

 
 
Komitet Rozwoju 
Ekonomii 
Społecznej 
Województwa 
Łódzkiego 

 
 
 
2014 - 2020 r. 

Członkowie Komitetu: 
1. Uczestniczyli w Regionalnym Spotkaniu 

członków Komitetu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej Województwa Łódzkiego z 
interesariuszami i otoczeniem ekonomii 
społecznej w dniu 23.03.2018 r., podczas 
którego została przekazana informacja                             
o działaniach programowych i legislacyjnych             
w obszarze ekonomii społecznej, 
podsumowano projekt koordynacyjny dotyczący 
ekonomii społecznej w woj. łódzkim, omówiono 
założenia nowego projektu koordynacyjnego, 
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podsumowano projekty realizowane przez 
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, 
zaprezentowano raport "Stan ekonomii 
Społecznej w roku 2017", który Komitet 
zatwierdził oraz omówiono nowelizację ustawy                           
o spółdzielniach socjalnych; 

2. Uczestniczyli w posiedzeniu Komitetu, 
13.12.2018 r., podczas którego zostały 
zaprezentowane następujące zagadnienia, na 
temat których członkowie mieli okazję się 
wypowiedzieć: 
1) trzy narzędzia wspierające rozwój ekonomii 
społecznej w województwie łódzkim;  
2) prezentacja stanowiska Sieci SPLOT, 
dotyczącego definicji przedsiębiorstwa 
społecznego oraz zapewnienia dostępu do 
instrumentów wsparcia finansowego wszystkich 
podmiotów ES, chcących tworzyć miejsca pracy 
dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

7. 

Wojewódzka 
Społeczna Rada 
ds. Osób 
Niepełnosprawnych 
przy Marszałku 
Województwa 
Łódzkiego 

2015 – 2019 r. 

Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do 
integracji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób 
niepełnosprawnych, opiniowanie projektów 
wojewódzkich programów działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych i ocena ich realizacji oraz 
opiniowanie projektów uchwał i programów 
przyjmowanych przez sejmik województwa pod 
kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 

 
2.4. Patronaty Honorowe Marszałka Województwa Łódzkiego w 2018 roku 

W 2018 roku Marszałek Województwa Łódzkiego udzielił honorowego patronatu                      

171 przedsięwzięciom realizowanym przez organizacje pozarządowe.  

2.5. Klauzule społeczne w 2018 roku 

Zastosowane w prowadzonych przez Urząd i jednostki podległe w 2018 roku przetargach 

klauzule społeczne, określone w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r. prezentuje poniższa tabela: 

Tabela 8. Klauzule społeczne 

Lp. Departament/ 
Jednostka 

Numer postępowania 
przetargowego Kwota (w zł) Rodzaj klauzuli 

1. 
Biuro 
Zamówień 
Publicznych 

ZP.272.8.2018 
 
Usługa druku trzech edycji folderu 
promocyjnego Województwa 

161 954,00 (netto) 

art. 29 ust. 3a 
ustawy Prawo 
zamówień 
publicznych 
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Łódzkiego (klauzula 
pracownicza) 

2. 

ZP.272.18.2018 

Wykonania projektu graficznego, 
przygotowania do druku i druk 4 
numerów kwartalnika 

29 878,05 (netto) 

3. 

ZP.272.79.2018 

Usługa serwisu i utrzymania 
urządzeń drukujących 

720 914,63 (netto) 

4. 

Regionalne 
Centrum 
Polityki 
Społecznej   
w Łodzi 

2/US/2018 

Świadczenie usług cateringowych 
na terenie miasta Łodzi (I-IV części) 

12 238,50 

art.138o oraz  
art.22 ust 2 i 2a 
ustawy Prawo 
Zamówień 
Publicznych  
(klauzula 
zastrzeżona) 

5. 

16/US/2018 

Świadczenie usług cateringowych 
na terenie miasta Łodzi                              
i województwa łódzkiego (I-V 
części) 

 

22 590,00 

6. 

10/US/2018 

Świadczenie usługi restauracyjnej  
na terenie miasta Łodzi podczas 
Regionalnej Konferencji 
Edukacyjnej 

 

4 788,00 

7. 

14/US/2018 

Świadczenie usługi restauracyjnej 
podczas Spotkania Komitetu 
Sterującego w makroregionie 

 

490,00 

8. 

28/US/2018 

Świadczenie usług restauracyjnych 
na terenie Łodzi oraz na terenie 
województwa łódzkiego - cz.I i cz.II 

 

5 250,00 

 
 

2.6. Konsultacje społeczne 

W 2018 roku poddano konsultacjom 7 projektów dokumentów (patrz tabela nr 9). 

W konsultacjach wzięło udział 6 organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 
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Tabela 9. Konsultacje społeczne przeprowadzone w 2018 roku 

Lp. Nazwa dokumentu przekazanego do konsultacji 
społecznych  

Liczba organizacji, które 
wzięły udział w konsultacjach 

1. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego  

0 

2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Łodzi  

0 

3. Program współpracy samorządu województwa łódzkiego               
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2019 

4 

4. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego                    
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji z mieszkańcami województwa w formie budżetu 
obywatelskiego 

1 

5.  Wzór Regulaminu konkursu (Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego) 

1 

6. Uchwała Nr 826/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 
8 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia 
konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Łódzkiego w sprawie zmiany uchwały XL/503/17 z dnia 20 
czerwca 2017 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki 
odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022                 
z uwzględnieniem lat 2023-2028 

0 

7. Uchwała Nr 1372/18 Zarządu Województwa Łódzkiego                 
z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przyjęcia                          
i ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany uchwały 
XL/503/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku zmienionej uchwałą 
Nr LIV/676/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia         
10 lipca 2018 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki 
odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022                 
z uwzględnieniem lat 2023-2028 

0 

 

PODSUMOWANIE 

Realizacja Programu miała na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy Samorządem 

Województwa Łódzkiego a trzecim sektorem, integrację sektora pozarządowego służącą 

integracji regionu. 

W celu wzmacniania współpracy między samorządem a organizacjami pozarządowymi 

w Kancelarii Marszałka działał Wydział Społeczeństwa Obywatelskiego (aktualnie: Wydział 

Inicjatyw Społecznych), który poza kooperacją z organizacjami i poszczególnymi 

departamentami Urzędu, zajmował się obsługą prac Łódzkiej Wojewódzkiej Rady 



 
 

 26 

Działalności Pożytku Publicznego oraz Budżetem Obywatelskim Samorządu 

Województwa Łódzkiego.  

Współpraca między samorządem a organizacjami pozarządowymi przebiega w różnych 
formach. Obok najczęściej omawianej kwestii zlecania zadań, niezwykle istotna jest cała 

sfera współpracy pozafinansowej polegającej na wspieraniu organizacji w ich codziennym 

działaniu. Efekty tej współpracy pozytywnie oceniane są przez komórki organizacyjne 

Urzędu zaangażowane w ten rodzaj działań.  

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Charakterystyka złożonych ofert oraz środki przeznaczone, 
przekazane i wykorzystane w ramach poszczególnych konkursów dotacyjnych 

2. Załącznik nr 2 - Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje od Samorządu 
Województwa Łódzkiego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych 

3. Załącznik nr 3 - Zwroty przyznanych dotacji (stan na 31 stycznia 2019 r.) 


