
UCHWAŁA NR 762/21 

 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia 16 sierpnia 2021 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia siódmego otwartego konkursu ofert i udzielenia 

dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań publicznych 

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

sportowe dla dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych” 

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

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038), 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 oraz z 2021 r. poz. 1038  

i 1243), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2021r. poz. 305 i 1236) 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 siódmy otwarty konkurs ofert na realizację zadań                       

publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r.  

pn.: „Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych” 

i udziela dotacji na łączną kwotę 136 340,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy 

trzysta czterdzieści 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. 

 

1. Grzegorz Schreiber - Marszałek Województwa .......................................... 

2. Piotr Adamczyk - Wicemarszałek .......................................... 

3. Zbigniew Ziemba - Wicemarszałek .......................................... 

4. Robert Baryła - Członek Zarządu .......................................... 

5. Andrzej Górczyński - Członek Zarządu .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


