
Lp./    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./ 2/I/2022/S
Wojewódzkie Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły 
Sportowe Łódź, łódzki

Sport na terenach 
wiejskich i małych.

84 280 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

280 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Lp./    numer 
wniosku 

Nazwa podmiotu (gmina, 
powiat)

Nazwa własna zadania 
Przyznana 
punktacja

Wartość 
wnioskowanego 

zadania (cały 
budżet)

Wnioskowana 
dotacja 

_ _ _ _ _ _

Suma

Lp./    numer 
wniosku 

Nazwa podmiotu (gmina, 
powiat)

Nazwa własna zadania 

Wartość 
wnioskowanego 

zadania (cały 
budżet)

Wnioskowana 
dotacja 

Uwagi

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie ocenione pod względem formalnym w ramach pierwszego otwartego konkursu 
ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 roku pn.: "Sport na terenach 

wiejskich i małych miast"

Lista podmiotów, którym nie przyznano dotacji w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 roku pn.: 

"Sport na terenach wiejskich i małych miast" 

                       Załącznik do uchwały Nr 9/22                     
Zarządu Województwa Łódzkiego

z dnia 13.01.2022

Lista podmiotów, którym przyznano dotacje w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 roku pn.: "Sport na terenach wiejskich i małych miast" 



1./ 1/I/2022/S

STOWARZYSZENIE 
BASKET 4EVER 

KSAWERÓW Ksawerów/ 
pabianicki

Szkolenie koszykarek 
Basketu 4Ever 

Ksawerów
30 600,00 27 500,00

2./ 3/I/2022/S
KLUB SPORTOWY 

GOLESZE Golesze Duże/ 
piotrkowski

"Z rakietą w dłoni" 14 480,00 12 980,00

3./ 4/I/2022/S

Klub Sportowy Unia 
Wzniesień Łódzkich 
Nowosolna/ łódzki 

wschodni

Trenujemy i gramy - tak 
czas wolny spędzamy

14 280,00 10 700,00

4./ 5/I/2022/S

Międzyszkolny 
Uczniowski klub sportowy 
PARK ZDUŃSKA WOLA  

Zduńska Wola/ 
zduńskowolski

Szkolenie sportowe 
dzieci i młodzieży w 

lekkiej atletyce
22 930,00 20 530,00

Zakres działań opisanych w ofercie nie spełnia 
wymogów ogłoszeniowych w zakresie organizacji 
i udziale w:
• imprezach sportowo-rekreacyjnych,
•zgrupowaniach sportowych,
•szkoleniach i współzawodnictwie sportowym na 
poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i 
międzynarodowym.
Oferta skierowana jest do zawodników klubu.

Zakres działań opisanych w ofercie nie spełnia 
wymogów ogłoszeniowych w zakresie organizacji 
i udziale w:
• imprezach sportowo-rekreacyjnych,
•zgrupowaniach sportowych,
•szkoleniach i współzawodnictwie sportowym na 
poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i 
międzynarodowym. Oferta dotyczy tylko 
organizacji imprezy sportowej. Nie zawiera 
pozostałych działań wymienionych w sposobie 
realizacji zadania zgłoszonego do konkursu.

Zakres działań opisanych w ofercie nie spełnia 
wymogów ogłoszeniowych w zakresie organizacji 
i udziale w:
• imprezach sportowo-rekreacyjnych,
•zgrupowaniach sportowych,
•szkoleniach i współzawodnictwie sportowym na 
poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i 
międzynarodowym.

Zakres działań opisanych w ofercie nie spełnia 
wymogów ogłoszeniowych w zakresie organizacji 
i udziale w:
• imprezach sportowo-rekreacyjnych,
•zgrupowaniach sportowych,
•szkoleniach i współzawodnictwie sportowym na 
poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i 
międzynarodowym.



5./ 6/I/2022/S
LUDOWY KLUB 

SPORTOWY ISKRA 
Dobroń/ pabianicki

Upowszechnienie kultury 
fizycznej i sportu. 

Organizacja imprez 
sportowych i zgrupowań.

111 960,00 98 960,00

6./ 7/I/2022/S

RAWSKI KLUB 
SPORTOWY "MAZOVIA" 

Rawa Mazowiecka/ 
rawski

Mazowia AD MMXXII 248 493,00 223 493,00

7./ 8/I/2022/S
Stowarzyszenie Direct 
Sport Łódź/ m. Łódź

Sport na terenach 
wiejskich i małych miast

250 000,00 225 000,00

Zakres działań opisanych w ofercie nie spełnia 
wymogów ogłoszeniowych w zakresie organizacji 
i udziale w:
• imprezach sportowo-rekreacyjnych,
•zgrupowaniach sportowych,
•szkoleniach i współzawodnictwie sportowym na 
poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i 
międzynarodowym.

Oferent doręczył ofertę bez potwierdzenia.
Zakres działań opisanych w ofercie nie spełnia 
wymogów ogłoszeniowych w zakresie organizacji 
i udziale w:
• imprezach sportowo-rekreacyjnych,
•zgrupowaniach sportowych,
•szkoleniach i współzawodnictwie sportowym na 
poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i 
międzynarodowym.
W ramach realizacji zadania przewidziano zakup 
sprzętu sportowego dla klubu, zorganizowanie 
wycieczki o charakterze sportowo-turystycznym 
oraz prelekcje specjalistów z zakresu dietetyki. 
Powyższe działania nie zostały uwzględnione w 
zakresie ogłoszonego konkursu.

Zakres działań opisanych w ofercie nie spełnia 
wymogów ogłoszeniowych w zakresie organizacji 
i udziale w:
• imprezach sportowo-rekreacyjnych,
•zgrupowaniach sportowych,
•szkoleniach i współzawodnictwie sportowym na 
poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i 
międzynarodowym.
W ramach realizacji zadania przewidziano zakup 
sprzętu sportowego, zakup środków 
dydaktycznych takich jak: kartony, farby, kredki, 
zorganizowanie wycieczki o charakterze 
sportowo-turystycznym oraz organizację 
półkolonii. Powyższe działania nie zostały 
uwzględnione w zakresie ogłoszonego konkursu.



8./ 9/I/2022/S

Zduńskowolskie Wodne 
Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe Zduńska 
Wola/ zduńskowolski

Zawody pływackie o 
Puchar Marszałka 

Województwa Łódzkiego
278 713,00 250 000,00

9./ 
10/I/2022/S

Fundacja "Pomagamy od 
Serca" Mariusza 

Stępińskiego Łódź/ m. 
Łódź

Mario "Łódzkie" Cup 
2022: Piłka dla każdego!

277 046,00 248 546,00

10./ 
11/I/2022/S

KLUB SPORTOWY 
SHARK Łódź/ m. Łódź

I Wir Bokserski, Turniej 
Bokserski, II Wir 

Bokserski, Turniej 
Bokserski,  I Wir 

Kickboxingu, Turniej 
Kickboxingu , II Wir 
Kickboxingu ,Turniej 

Kickboxingu

137 200,00 123 200,00

1 385 702,00 1 240 909,00 Suma

Oferent doręczył ofertę bez potwierdzenia.
Koszty administracyjne oszacowano na kwotę 30 
200 zł. Z dotacji można sfinansować 10%, czyli 
12 300 zł. Oferent nie dysponuje środkami 
własnymi do pokrycia pozostałej kwoty w 
wysokości 17 900 zł. Limit obsługi musiałby 
zostać pokryty z dotacji w kwocie przekraczającej 
10%.
Zakres działań opisanych w ofercie nie spełnia 
wymogów ogłoszeniowych w zakresie organizacji 
i udziale w:
• imprezach sportowo-rekreacyjnych,
•zgrupowaniach sportowych,
•szkoleniach i współzawodnictwie sportowym na 
poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i 
międzynarodowym.

Zakres działań opisanych w ofercie nie spełnia 
wymogów ogłoszeniowych w zakresie organizacji 
i udziale w:
• imprezach sportowo-rekreacyjnych,
•zgrupowaniach sportowych,
•szkoleniach i współzawodnictwie sportowym na 
poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i 
międzynarodowym.

Zakres działań opisanych w ofercie nie spełnia 
wymogów ogłoszeniowych w zakresie organizacji 
i udziale w:
• imprezach sportowo-rekreacyjnych,
•zgrupowaniach sportowych,
•szkoleniach i współzawodnictwie sportowym na 
poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i 
międzynarodowym.
Oferta dotyczy tylko organizacji imprezy 
sportowej. Nie zawiera pozostałych działań 
wymienionych w sposobie realizacji zadania 
zgłoszonego do konkursu.


