
UCHWAŁA NR 172/21 
 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia 9  marca  2021 r. 

zmieniająca Uchwałę w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach Budżetu Obywatelskiego 

„ŁÓDZKIE NA PLUS” oraz powołania Komisji konkursowej  

do oceny merytorycznej ofert 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), w związku z art. 13 ust. 1-3, w związku z art. 15 ust. 2a, 2b, 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1057), w związku z art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  

r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), oraz uchwałą Nr XXIII/358/20 Sejmiku 

Województwa Łódzkiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia 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 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 7231) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. W Uchwale nr 65/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 11 lutego 2021  

r. w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” oraz powołania 

Komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert, § 4.1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Powołuje się Komisję konkursową do oceny merytorycznej ofert w składzie: 

1. Andrzej Górczyński – Przewodniczący – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, 

2. Magdalena Kontowicz – Wiceprzewodniczący – Zastępca Dyrektora Departamentu 

Środowiska, 

3. Damian Kunert - Członek -  Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka, 

przedstawiciel Zarządu Województwa Łódzkiego, 

4. Beata Koło – Członek – Naczelnik Wydziału Polityki Ekologicznej Departamentu 

Środowiska, 

5. Agnieszka Janiak-Heythausen – Członek – Główny Specjalista  

w Wydziale Polityki Ekologicznej Departamentu Środowiska, 



6. Katarzyna Duczmańska – Sekretarz – Inspektor w Wydziale Polityki Ekologicznej 

Departamentu Środowiska.” 

§ 2. W załączniku nr 1 do Uchwały nr 65/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 11 

lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” oraz 

powołania Komisji konkursowej do oceny merytorycznej wprowadza się następujące zmiany:  

1) w pkt III ppkt 9.2) wyrazy „Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska” zastępuje się wyrazami „Dyrektora Departamentu Środowiska”, 

2) w pkt IV ppkt 23.1) wyrazy „Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska” zastępuje się wyrazami „Dyrektora Departamentu Środowiska”. 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego www.bip.lodzkie.pl, na stronie 

internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl, 

www.ngo.lodzkie.pl oraz w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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