
UCHWAŁA NR 733/21 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

                                         z dnia 10 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie udzielenia dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności przez podmioty 

uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego w ramach Budżetu 

Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz.1668, z 2021 r. poz. 1038), 

art. 22 ust. 1, ust. 4 - 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych (Dz. U z 2020 r. poz. 350), art. 221  

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 305), art. 11 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057,  

z 2021 r. poz. 1038), Uchwały Nr 259/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia  

17 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad postępowania dotyczących udzielania 

dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego, 

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 roku, 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 rok 

oraz Uchwały Nr XXIV/367/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia  

2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok uchwala się 

co następuje: 

 

§ 1. Udziela się dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert dla podmiotów 

uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadania publicznego 

w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pt. „Zakup sprzętu do poprawy 

bezpieczeństwa oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych na terenach parków 



krajobrazowych województwa łódzkiego” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE 

NA PLUS” na 2021 rok.  

§ 2. Dotacje określone w § 1 zostają udzielone podmiotom uprawnionym do 

wykonywania ratownictwa wodnego wymienionym w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały ze środków finansowych budżetu województwa łódzkiego na 2021 rok, 

w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS na 2021 rok w łącznej kwocie 

472 000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100). 

§ 3. Realizacja zadania publicznego, o którym mowa w § 1 nastąpi zgodnie ze 

złożoną  ofertą wspólną. 

§ 4. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy wspólnej zawartej pomiędzy 

Województwem Łódzkim, a podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa 

wodnego wymienionymi w załączniku nr 1. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kontroli, Audytu 

Wewnętrznego i Bezpieczeństwa. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa 

Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 



Załącznik nr 1mm…… m 
do Uchwały Nr 733/21 
Zarządu Województwa Łódzkiego 
z dnia 10 sierpnia 2021 r. 

………….…………………  
Zarząd Województwa Łódzkiego udziela dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  

z zakresu ratownictwa i ochrony ludności przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok 

L.p. 
Numer 

oferty 
Nazwa własna zadania Nazwa podmiotu  

Przyznana  

punktacja 

Wartość 

wnioskowanego 

zadania - cały 

budżet  

Wnioskowana 

dotacja 

 

Kwota 

rekomendowana 

przez komisję ds. 

oceny merytorycznej 

ofert 

Dotacja 

udzielona 

przez Zarząd 

Województwa 

Łódzkiego  

1. 

Nr 1 

Oferta 

wspólna  

 

Zakup sprzętu do 

poprawy 

bezpieczeństwa oraz 

działań poszukiwawczo-

ratowniczych na 

terenach parków 

krajobrazowych 

województwa łódzkiego  

w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 

„ŁÓDZKIE NA PLUS” na 

2021 rok 

1. Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe w Tomaszowie 
Mazowieckim 
ul. PCK 2/4 
97-200 Tomaszów Mazowiecki 

70,00 472 000,00 

118 000,00 118 000,00 118 000,00 

2. Rejonowe Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe 
w Piotrkowie Trybunalskim 
ul. Działkowa 6/27 
97-300 Piotrków Trybunalski 

118 000,00 118 000,00 118 000,00 

3. Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe Oddział w 
Skierniewicach  
ul. Zadębie 104 
96-100 Skierniewice 

118 000,00 118 000,00 118 000,00 

4. Zduńskowolskie Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
w Zduńskiej Woli 
ul. Srebrna 1 
98-220 Zduńska Wola 

118 000,00 118 000,00 118 000,00 

 R a z e m 472 000,00 472 000,00 472 000,00 472 000,00 

 

 


		2021-08-12T11:05:54+0200


		2021-08-12T11:33:44+0200


		2021-08-12T11:45:19+0200


		2021-08-12T14:10:33+0200


		2021-08-16T17:38:26+0200




