
UCHWAŁA NR 344/21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia 21 kwietnia  2021 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert i udzielenia 

dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego 

z zakresu  kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Przygotowanie i organizacja 

zawodów finałowych XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach 

halowych – Łódzkie 2021” 

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

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 15 ust. 2h i 2j w związku 

z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz uchwały  

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. Łódz. 

z 2020 r. poz. 7231) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rozstrzyga się pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania                       

publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: 

„Przygotowanie i organizacja zawodów finałowych XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady 

Młodzieży w sportach halowych – Łódzkie 2021” i udziela dotacji na łączną kwotę 

1 900 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) zgodnie 

z brzmieniem załącznika do uchwały. 

§ 2. Poleca się ogłosić wyniki konkursu, o którym mowa w § 1, w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: 

ww.bip.lodzkie.pl, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego: www.lodzkie.pl, na stronie internetowej www.ngo.lodzkie.pl, na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego oraz w elektronicznym 

generatorze wniosków www.witkac.pl. Ogłoszenie powinno zawierać informacje 

zawarte w załączniku do uchwały. 



§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Numer 

wniosku

Nazwa podmiotu / (gmina, 

powiat)
Nazwa własna zadania

Przyznana 

punktacja

Wartość 

wnioskowanego 

zadania (cały 

budżet)

Wnioskowana dotacja

Kwota 

zaopiniowana 

przez komisję 

konkursową

Dotacja przyznana 

przez ZWŁ

1/IS/2021
Łódzka Federacja Sportu 

Łódź/łodzkie

  Organizacja zawodów finałowych 

XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady 

Młodzieży w sportach halowych - 

Łódzkie 2021 w terminie 15 

czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 

2021 r.

69 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00

1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00

Numer 

wniosku

Nazwa podmiotu / (gmina, 

powiat)
Nazwa własna zadania

Wartość 

wnioskowane

go zadania 

(cały budżet)

Wnioskowana 

dotacja

1/IS/2021
Łódzka Federacja Sportu 

Łódź/łodzkie

  Organizacja zawodów finałowych 

XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady 

Młodzieży w sportach halowych - 

Łódzkie 2021 w terminie 15 

czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 

2021 r.

1 900 000,00 1 900 000,00

1 900 000,00 1 900 000,00

 Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Przygotowanie i organizacja zawodów finałowych XXVII 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych – Łódzkie 2021” 

 Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym w ramach 

pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z 

zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Przygotowanie i organizacja zawodów finałowych XXVII 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych – Łódzkie 2021” 

Suma:

Załącznik do uchwały Nr 344/21

Zarządu Województwa Łódzkiego

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Suma:

 Lista podmiotów, których oferty zostały odrzucone pod względem formalnym w ramach pierwszego otwartego konkursu 

ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: 

„Przygotowanie i organizacja zawodów finałowych XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych – 

Łódzkie 2021” 
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Numer 

wniosku

Nazwa podmiotu / (gmina, 

powiat)
Nazwa własna zadania

Wartość 

wnioskowane

go zadania 

(cały budżet)

Wnioskowana 

dotacja
Uwagi

2/IS/2021

Fundacja Instytut 

Białowieski 

Białystok/białostocki

Centrum Zrównoważonego 

Rozwoju. "Okrągły stół dla 

Puszczy  Białowieskiej". 

www.FestiwalPuszczyBiałowieskiej

.pl www.FestiwalBiałowieski.pl 

www.FestiwalZubra.pl 

www.ForestFestival.Eu

1 900 000,00 1 900 000,00

Oferta nie odpowiada 

rodzajowi zadania 

wskazanego w 

ogłoszeniu 

konkursowym - treść 

oferty. Oferta nie 

zawiera opisu 

sposobu realizacji 

zadania. Nie 

wskazano w opisie 

grupy docelowej 

objętej programem. 

Oferent nie dokonał 

podziału środków na 

realizcję zadania 

zgodnie z wymogami 

konkursowymi. W 

każdej wymaganej do 

wypełnienia pozycji 

oferty zamieszczony 

został ten sam opis 

zadania i 

oczekiwanych 

rezultatów 

skopiowany z treści 

ogłoszenia 

konkursowego. Nie 

złożono w terminie 

potwierdzenia 

złożenia oferty.

1 900 000,00 1 900 000,00Suma:
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