
      Załącznik do uchwały Nr 762/21 

      Zarządu Województwa Łódzkiego 

      z dnia 16 sierpnia  2021 r. 

Lista podmiotów, którym przyznano dotacje w ramach siódmego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z 
zakresu kultury fizycznej w 2021 roku pn.  „Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych” 

Lp./    
numer 

wniosku  

Nazwa podmiotu 
(gmina, powiat) 

Nazwa własna zadania  
Przyznana 
punktacja 

Wartość 
wnioskowanego 

zadania (cały 
budżet)  

Wnioskowana 
dotacja  

Kwota zaopiniowana 
przez komisje 
konkursową  

Dotacja przyznana przez 
ZWŁ 

1.  
6/VIIS/2021 

ŁKS Siatkówka 
Żeńska (m. Łódź) 

Szkolenie sportowe dla 
dzieci i młodzieży w 
zespołowych grach 
sportowych- piłka 

siatkowa dziewcząt 

77 42 540,00 30 000,00 30 000,00    30 000,00    

2.  
2/VIIS/2021 

Uczniowski Klub 
Sportowy Anilana                   

(m. Łódź) 

Wspieranie szkolenia 
sportowego dzieci i 
młodzieży w PIŁCE 

RĘCZNEJ MĘŻCZYZN. 

75 37 619,28 30 000,00 30 000,00    30 000,00    

3.  
5/VIIS/2021 

Polska Organizacja 
Sportowa (m. Łódź) 

Program wsparcia 
szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieży w 
zespołowych grach 
sportowych - curling 

75 20 580,00 16 380,00 16 380,00    16 380,00    

4.   
8/VIIS/2021 

  
Klub Sportowy 
Lechia 1923 
Tomaszów 
Mazowiecki                           
( Tomaszów 
Mazowiecki, 

tomaszowski) 

Szkolenie sportowe 
chłopców w piłce 

siatkowej piłce nożnej 
75 38 500,00 30 000,00 30 000,00    30 000,00    



5.  
3/VIIS/2021 

Międzyszkolny 
Uczniowski Klub 

Sportowy Widzew 
Łódź (m. Łódź) 

Szkolenie koszykarek 
Widzewa Łódź 

74 37 460,00 29 960,00 29 960,00    29 960,00    

Suma       176 699,28 136 340,00 136 340,00    136 340,00    

        

Lista podmiotów, którym nie przyznano dotacji w ramach siódmego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z 
zakresu kultury fizycznej w 2021 roku pn. "Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych"  

Lp./    numer 
wniosku  

Nazwa podmiotu 
(gmina, powiat) 

Nazwa własna zadania  Przyznana punktacja 
Wartość wnioskowanego zadania (cały 

budżet) 
Wnioskowa 

dotacja  

-- -- -- -- -- -- 

Suma       -- -- 

        



Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie ocenione pod względem formalnym w ramach siódmego otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 roku pn.  „Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zespołowych grach 

sportowych” 

Lp./    numer 
wniosku  

Nazwa podmiotu 
(gmina, powiat) 

Nazwa własna zadania  
Wartość 

wnioskowanego 
zadania (cały budżet) 

Wnioskowana dotacja  Uwagi 

1.  
1/VIIS/2021 

Stowarzyszenie ŁKS 
Koszykówka Męska               

(m. Łódź) 

Wspieranie szkolenia sportowego w terminie 
1.09.2021-31.12.2021r 

37 150,00    29 650,00    

negatywna ocena formalna - nie 
dokonano poprawy błędów 

podlegających jednokrotnemu 
usunięciu 

2.  
4/VIIS/2021 

Stowarzyszenie Lokalne 
Salezjańskiej Organizacji 

Sportowej SL SALOS 
„Róża Kutno” w 
Woźniakowie.                      

( Wożniaków, kutnowski) 

Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży 
zgrupowanej w SALOS „Róża Kutno” w 

zespołowych grach sportowych. 
36 400,00    29 100,00    

Złożona oferta nie odpowiada 
wymaganiom treści ogłoszenia. 

Oferent nie zdobył wymaganej ilości 
punktów w klasyfikacji końcowej w 

2020 r. We współzawodnictwie 
sportowym - I.2 Rodzaj zadania 

publicznego, cel jego realizacji oraz 
oczekiwane rezultaty :  "Zadanie 

publiczne, zgłaszane do otwartego 
konkursu ofert, będzie zrealizowane 
poprzez szkolenie sportowe dzieci i 

młodzieży w zespołowych grach 
sportowych prowadzone w klubach 
sportowych województwa łódzkiego, 
które w klasyfikacji końcowej z 2020 
r. we współzawodnictwie sportowym 

w zespołowych grach sportowych 
uzyskały co najmniej 25 punktów 
łącznie w kategoriach wiekowych 
(młodzik, junior młodszy, junior, 

młodzieżowiec).". 



3.  
7/VIIS/2021 

Fundacja Instytut 
Białowieski                       

(m. Białystok) 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. 
"Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". 

www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 
www.FestiwalBialowieski.pl 

www.FestiwalZubra.pl 
www.ForestFestival.Eu 

37 500,00    30 000,00    

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 realizację zadania zgodnie z 

wymogami konkursowymi. 

4.  
9/VIIS/2021 

Klub Sportowy EBE 
Sekcja Piłki Nożnej 

Bełchatów                            
( Bełchatów, 

bełchatowski) 

Wracamy do piłki – treningi i mecze piłki 
nożnej 

26 900,00    13 900,00    

Złożona oferta nie odpowiada 
wymaganiom treści ogłoszenia. 

Oferent nie zdobył wymaganej ilości 
punktów w klasyfikacji końcowej w 

2020 r. we współzawodnictwie 
sportowym - I.2 Rodzaj zadania 

publicznego, cel jego realizacji oraz 
oczekiwane rezultaty :  "Zadanie 

publiczne, zgłaszane do otwartego 
konkursu ofert, będzie zrealizowane 
poprzez szkolenie sportowe dzieci i 

młodzieży w zespołowych grach 
sportowych prowadzone w klubach 
sportowych województwa łódzkiego, 
które w klasyfikacji końcowej z 2020 
r. we współzawodnictwie sportowym 

w zespołowych grach sportowych 
uzyskały co najmniej 25 punktów 
łącznie w kategoriach wiekowych 
(młodzik, junior młodszy, junior, 

młodzieżowiec).". 



5.  
10/VIIS/2021 

  
STOWARZYSZENIE 

WKS-WIELUŃ                           
(Wieluń, wieluński) 

Organizacja zajęć sportowych w mini piłce 
siatkowej 

13 955,00    10 955,00    

Złożona oferta nie odpowiada 
wymaganiom treści ogłoszenia. 

Oferent nie zdobył wymaganej ilości 
punktów w klasyfikacji końcowej w 

2020 r. we współzawodnictwie 
sportowym - I.2 Rodzaj zadania 

publicznego, cel jego realizacji oraz 
oczekiwane rezultaty :  "Zadanie 

publiczne, zgłaszane do otwartego 
konkursu ofert, będzie zrealizowane 
poprzez szkolenie sportowe dzieci i 

młodzieży w zespołowych grach 
sportowych prowadzone w klubach 
sportowych województwa łódzkiego, 
które w klasyfikacji końcowej z 2020 
r. we współzawodnictwie sportowym 

w zespołowych grach sportowych 
uzyskały co najmniej 25 punktów 
łącznie w kategoriach wiekowych 
(młodzik, junior młodszy, junior, 

młodzieżowiec).". 

6.  
11/VIIS/2021 

  
MKS EXPOM 
Krośniewianka 

(Krośniewice, kutnowski) 

Rozgrywki Piłkarskie o Mistrzostwo 
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej i 
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej 

36 298,00    27 158,00    

Złożona oferta nie odpowiada 
wymaganiom treści ogłoszenia. 

Oferent nie zdobył wymaganej ilości 
punktów w klasyfikacji końcowej w 

2020 r. we współzawodnictwie 
sportowym - I.2 Rodzaj zadania 

publicznego, cel jego realizacji oraz 
oczekiwane rezultaty :  "Zadanie 

publiczne, zgłaszane do otwartego 
konkursu ofert, będzie zrealizowane 
poprzez szkolenie sportowe dzieci i 

młodzieży w zespołowych grach 
sportowych prowadzone w klubach 
sportowych województwa łódzkiego, 
które w klasyfikacji końcowej z 2020 
r. we współzawodnictwie sportowym 

w zespołowych grach sportowych 
uzyskały co najmniej 25 punktów 
łącznie w kategoriach wiekowych 
(młodzik, junior młodszy, junior, 

młodzieżowiec)." 

Suma 
    

188 203,00    140 763,00      



 


