
 

UCHWAŁA NR 387/21 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert               

na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ratownictwa                 

i ochrony ludności  w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 

r. oraz powołania Komisji konkursowej 

Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1 pkt 14 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 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 2021 r. poz.305.), 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 wolontariacie na 2021 r., uchwały Nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 

lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego, uchwały Nr 1065/20 Zarządu 

Województwa Łódzkiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy 

zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na  2021 rok, 

uchwały Nr 1094/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2020 r.                   

w sprawie zatwierdzenia listy uzupełniającej zadań do realizacji w ramach budżetu 

obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 r. oraz uchwały Nr 683/18 Zarządu 

Województwa Łódzkiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania 

„Procedury nadawania, aktualizacji i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego" ze zmianami 

wprowadzonymi Uchwałą Nr 1169/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 sierpnia 

2018 r. uchwala się, co następuje: 

 



§ 1. W uchwale nr 104/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 lutego  

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

publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach 

Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 r. oraz powołania Komisji 

konkursowej, wprowadza się następujące zmiany:   

1) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Sławomir Piętakiewicz – Zastępca Dyrektora 

Departamentu Sportu i Turystyki  (przedstawiciel Zarządu Województwa Łódzkiego)”. 

2) w załączniku do uchwały w pkt IV pkt 35 otrzymuje brzmienie: „Rozstrzygnięcie 

konkursu nastąpi nie później, niż w terminie do 18 maja 2021 r.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 

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

Łódzkiego www.ngo.lodzkie.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa 

Łódzkiego.

http://www.bip.lodzkie.pl/
http://www.ngo.lodzkie.pl/
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