
  
 

UCHWAŁA NR 343/22 

 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Łódzkiego sprawozdania z realizacji 

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.  

Na podstawie art. 5a ust. 3 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, 1243, 1535, 

2490) uchwala się co następuje: 

§ 1. Przedkłada się Sejmikowi Województwa Łódzkiego sprawozdanie z realizacji 

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. stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zostanie niezwłocznie opublikowane 

w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego oraz na stronie internetowej 

www.ngo.lodzkie.pl. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



 Strona 1 
 

 

Załącznik do uchwały Nr 343/22 

Zarządu Województwa Łódzkiego 

z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

Sprawozdanie z realizacji 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.  

WSTĘP 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do tworzenia 

programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, które mają służyć określeniu 

celów oraz form współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym a sektorem 

pozarządowym, a także w których wskazane są priorytetowe obszary międzysektorowej 

współpracy. 

Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na 2021 r. (zwany 

dalej: Programem współpracy) został przyjęty Uchwałą nr XXIII/358/20 Sejmiku 

Województwa Łódzkiego z dnia 24 listopada 2020 r. Jako cel główny w Programie 

współpracy wskazano zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz dążenie  

do większego zaangażowania mieszkańców w realizację działań na rzecz rozwoju 

województwa łódzkiego poprzez wzmacnianie partnerstwa pomiędzy Samorządem 

Województwa a organizacjami pozarządowymi. Realizacja tak określonego celu głównego 

miała odbyć się dzięki następującym celom szczegółowym wpisanym do Programu 

współpracy: 

1) podejmowanie działań na rzecz utworzenia w województwie łódzkim warunków 

do aktywizacji mieszkańców województwa łódzkiego, w tym poprzez rozwój oddolnych 

inicjatyw służących społecznościom lokalnym i odpowiadających na ich potrzeby 

np. program mikrograntów ukierunkowanych na wspieranie oddolnych inicjatyw; 

2) zwiększanie udziału mieszkańców województwa oraz organizacji pozarządowych ich 

reprezentujących w procesie opracowania i wdrażania polityk publicznych w województwie 

łódzkim oraz w procesie wzmacniania współpracy pomiędzy sektorem publicznym 

i pozarządowym; 
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3) rozbudzenie wśród mieszkańców województwa poczucia przynależności do wspólnoty 

regionalnej, a tym samym zwiększenie ich poczucia odpowiedzialności za rozwój regionu; 

4) poprawa jakości życia mieszkańców województwa poprzez wdrażanie innowacyjnych 

rozwiązań pozwalających na lepszą identyfikację potrzeb mieszkańców i ich pełniejsze 

zaspokajanie tj. m.in. realizacja budżetu obywatelskiego. 

Ze względu na obowiązujący od 2020 r. w kraju stan epidemii już na etapie tworzenia 

Programu współpracy założono, iż sposób realizacji jego celów będzie uzależniony 

od aktualnej sytuacji epidemiologicznej i w związku z powyższym będą mogły być 

dokonywane pewne zmiany w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi 

w 2021 r. Ponadto w 2021 r. kontynuowany był Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz 

walki z COVID-19 (zwany dalej: Wojewódzkim Program Mikrograntów). 

Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku Programu współpracy zostało opracowane przez 

Wydział Inicjatyw Społecznych Kancelarii Marszałka w oparciu o informacje i dane 

przekazane przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego (zwanego dalej: Urzędem) oraz jednostki organizacyjne Samorządu 

Województwa Łódzkiego, które są odpowiedzialne za merytoryczną współpracę z sektorem 

pozarządowym. 

I. Obszary współpracy 

Zgodnie z założeniami Programu współpracy Samorząd Województwa Łódzkiego  

w 2021 roku współpracował z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

realizując zadania w następujących obszarach: 

1) wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego; 

2) kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego; 

3) edukacja; 

4) polityka społeczna: 

a) działania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

b) polityka prorodzinna, 

c) pomoc społeczna – w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: 

- działania z zakresu pomocy społecznej. 

- działania na rzecz osób starszych, 

- rozwój ekonomii społecznej, 
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- przeciwdziałanie przemocy, 

d) przeciwdziałanie alkoholizmowi, 

e) przeciwdziałanie narkomanii, 

f) przeciwdziałanie HIV/AIDS, 

g) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

5) ochrona i promocja zdrowia; 

6) kultura fizyczna i sport; 

7) turystyka i krajoznawstwo; 

8) ochrona środowiska; 

9) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości; 

10) działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony 

ludności. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej: Ustawą) 

wskazuje 33 rodzaje zadań, które mogą stanowić obszar współpracy pomiędzy 

administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 Ustawy. W Programie współpracy Samorząd Województwa Łódzkiego 

określa zadania priorytetowe adekwatnie do swoich kompetencji, potrzeb, 

a także możliwości i charakteru organizacji pozarządowych działających w regionie. 

Ponadto organizacje pozarządowe współpracują z Samorządem Województwa Łódzkiego  

w zakresie budowania wizerunku województwa poprzez realizację zadań promocyjnych, 

które nie stanowią sfer działalności pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy. 

 II. Formy współpracy 

Samorząd Województwa Łódzkiego współpracował w 2021 roku z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy zarówno w formie 

współpracy finansowej, jak i pozafinansowej.  

1. Współpraca finansowa: 

W 2021 roku Samorząd Województwa Łódzkiego zaangażował na rzecz współpracy 

finansowej z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 Ustawy łączną kwotę 23 469 523,60 zł, w tym 14 015 240,10 zł w ramach 

ogłoszonych w 2021 roku otwartych konkursów ofert oraz środków przekazanych z umów 

wieloletnich zawieranych w latach ubiegłych; 487 238,50 zł przekazanych na podstawie 

umów zawartych w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów; 10 000,00 zł 

przekazanych na podstawie art. 19a Ustawy; 8 757 347,32 zł w ramach umów zawieranych 

na podstawie ustaw innych niż ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
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(z wyłączeniem środków przekazywanych na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  

2014-2020 oraz środków przekazywanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich innych niż projekty partnerskie) oraz 199 697,68 zł w ramach środków 

zaangażowanych na realizację projektów partnerskich. Wysokość zaangażowanych 

środków w ramach poszczególnych form współpracy finansowej przedstawia wykres 

poniżej. 

 

 

 

Szczegółowo współpraca finansowana pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego 

a sektorem pozarządowym opisana została poniżej. 

1.1 Zlecanie realizacji zadań publicznych 

W 2021 roku Samorząd Województwa Łódzkiego zlecił organizacjom pozarządowym 

oraz podmiotom wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy realizację zadań publicznych 

na podstawie zawieranych umów o wsparcie realizacji zadania lub powierzenie. W ramach 

otwartych konkursów ofert, ogłoszonych w 2021 r., zostały zawarte w ubiegłym roku łącznie 

344 umowy, w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów – 83 umowy oraz 1 umowa 

w ramach trybu pozakonkursowego na podstawie art. 19a Ustawy. Łączna kwota środków 

przekazanych w ramach ww. umów w 2021 roku wyniosła 11 750 707,60 zł (kwota ta nie 

14 015 240,10 zł

8 757 347,32 zł

487 238,50 zł

10 000,00 zł

199 697,68 zł

696 936,18 zł

Wykres nr 1. Kwota środków zaangażowanych we współpracę 
z organizacjami pozarządowymi

otwarte konkursy ofert

środki przekazane na podstawie innych ustaw

Wojewódzki Program Mikrograntów

tryb pozakonkursowy

projekty partnerskie
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uwzględnia środków, które były przekazane w 2021 roku w ramach umów wieloletnich 

zawartych w latach ubiegłych). Ponadto w 2021 roku przekazano łącznie 2 761 771,00 zł 

na realizację zadań wieloletnich w ramach umów zawartych w latach ubiegłych. 

1.1.1 Otwarte konkursy ofert 

W ramach ogłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego otwartych konkursów 

ofert uprawnionymi do ubiegania się o środki finansowe są: 

a) organizacje pozarządowe (niebędące jednostkami sektora finansów publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego 

będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi, niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje 

i stowarzyszenia, z wyjątkiem partii politycznych, związków zawodowych i organizacji 

pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne); 

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów 

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 

Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 

sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego; 

c)  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

d) spółdzielnie socjalne; 

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na 

realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich 

udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

W 2021 roku Samorząd Województwa Łódzkiego ogłosił łącznie 67 otwartych konkursów 

ofert (w liczbie tej uwzględniono 31 konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań 

w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2020 i 2021 rok), z czego 45 

przeprowadzonych zostało z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków 

(5 w Departamencie Kultury i Edukacji, 1 w Departamencie Polityki Zdrowotnej,  

17 w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 19 w Departamencie Sportu  

i Turystyki, 1 w Departamencie Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa oraz 2 
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w Departamencie Środowiska). Komórki i jednostki organizacyjne ogłaszające konkursy 

upowszechniały wiedzę na temat stosowanych reguł dla ofert i rozliczeń m.in. poprzez 

indywidualne konsultacje, w tym konsultacje prowadzone drogą elektroniczną lub 

telefonicznie.  

Tabela nr 1  

Tematyka otwartych konkursów ofert na realizację zadań w 2021 roku dot. zlecania 

realizacji zadań publicznych w ramach zaplanowanych zadań priorytetowych 

 

Lp. Tematyka konkursu Data ogłoszenia konkursu 

 
Departament Kultury i Edukacji 

 

1. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego w 2021 roku 

16.02.2021 r. 

2. 

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego w 2021 roku 

30.06.2021 r.  

3. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu 
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty 
i wychowania w 2021 roku 

30.06.2021 r. 

 
Departament Sportu i Turystyki 

 

Otwarte konkursy ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa 

4. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu 
turystyki i krajoznawstwa w 2021 r. 
pn. „Wydarzenia turystyczne na plus” 

16.02.2021 r. 

5. 

Czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu 
turystyki i krajoznawstwa w 2021 r. 
pn. „Weryfikacja szlaków rowerowych” 

27.07.2021 r. 

Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury fizycznej 

6. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego Województwa Łódzkiego 
z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. 
pn. „Przygotowanie i organizacja zawodów 
finałowych XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w sportach halowych – Łódzkie 2021” 

05.03.2021 r. 
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7. 

Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu 
kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Wydarzenia 
Sportowe na Plus” 

10.03.2021 r. 

8. 

Czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu 
kultury fizycznej na lata 2021-2025 r. pn. „Przez 
Sport do Kompetencji” 

06.04.2021 r. 

9. 

Szósty otwarty konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu 
kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Sport na terenach 
wiejskich i małych miast” 

31.05.2021 r. 

10. 

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” 

11.06.2021 r. 

11. 

Ósmy otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu 
kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Szkolenie 
sportowe dla dzieci i młodzieży w sportach 
indywidualnych” 

11.06.2021 r. 

12. 

Dziewiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu 
kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Sport na terenach 
wiejskich i małych miast” 

11.06.2021 r. 

13. 

Dziesiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu 
kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Rodzinny festiwal 
sportowy” 

11.06.2021 r. 

14. 

Jedenasty otwarty konkurs ofert na realizację 
zadania publicznego Województwa Łódzkiego 
z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Umiem 
Pływać” 

02.07.2021 r. 

15. 

Dwunasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu 
kultury fizycznej na lata 2021-2022 pn.: „Sport 
Szkolny” 

02.07.2021 r. 

16. 

Trzynasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu 
kultury fizycznej na lata 2021-2022 pn.: 
„Interdyscyplinarne szkolenie 
i współzawodnictwo sportowe” 

02.07.2021 r. 

17. 

Czternasty otwarty konkurs ofert na realizację 
zadania publicznego Województwa Łódzkiego 
z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Sport 
Akademicki w Województwie Łódzkim” 

17.09.2021 r. 

18. 

Piętnasty otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu 
kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Sport dla osób 
z niepełnosprawnościami” 

17.09.2021 r. 
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Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 

 

19. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu 
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityki 
prorodzinnej. Organizacja wypoczynku letniego 
dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. 

19.02.2021 r. 

20. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert  
na powierzenie realizacji zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2021-
2024 – prowadzenie interwencyjnego ośrodka 
preadopcyjnego 

05.03.2021 r. 

21. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Województwa Łódzkiego 
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym – Działania z zakresu 
przeciwdziałania alkoholizmowi w 2021 r. 

15.03.2021 r. 

22. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Województwa Łódzkiego 
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym – Działania z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii w 2021 r. 

15.03.2021 r. 

23. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Województwa Łódzkiego 
z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym 
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy  
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
– Działania z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS 
w 2021 r. 

15.03.2021 r. 

24. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Województwa Łódzkiego 
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – 
Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w 2021 r. 

15.03.2021 r. 

25. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Województwa Łódzkiego 
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – 
Działania na rzecz osób starszych w 2021 r. 

15.03.2021 r. 

26. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na powierzenie 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

15.03.2021 r. 



 Strona 9 
 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 
i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2021 r.  

27. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Województwa Łódzkiego 
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  
w 2021 r. 

15.03.2021 r. 

28. 

Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Województwa Łódzkiego 
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób-
działania na rzecz osób starszych – Senior 
w potrzebie w 2021 r. 

15.03.2021 r. 

29. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Województwa Łódzkiego 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej w 2021 roku 

15.03.2021 r. 

30. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Województwa Łódzkiego  
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – 
polityka prorodzinna w 2021 roku 

15.03.2021 r. 

31. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Województwa Łódzkiego 
z zakresu działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych w 2021 roku 

15.03.2021 r. 

32. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, 
z zakresu działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych w 2021 roku 

21.05.2021 r. 

33. 

Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Województwa Łódzkiego 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej w 2021 roku 

30.07.2021 r. 

34. 

Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Województwa Łódzkiego 
z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym 
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy  
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
– Działania z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS  
w 2021 r.  

30.07.2021 r. 

35. 

Szósty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i 
osób – działania na rzecz osób starszych: Senior 
w potrzebie w 2021 r. 

30.07.2021 r. 
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36. 

Szósty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Województwa Łódzkiego 
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – 
polityka prorodzinna w 2021 roku 

30.07.2021 r. 

 

Tabela nr 2 

Tematyka konkursów ogłoszonych w 2021 roku w ramach Budżetu 

Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”  

Lp. Tematyka konkursu 
Data ogłoszenia 

konkursu 

 
Departament Środowiska 

 

1. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” 
na rok 2021 

11.02.2021 r. 

2.  

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” 
na rok 2021 

29.04.2021 r. 

 
Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa 

 

3. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego z zakresu ratownictwa i ochrony 
ludności w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA 
PLUS” na rok 2021 

22.02.2021 r. 

4. 

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego z zakresu ratownictwa i ochrony 
ludności w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA 
PLUS” na rok 2021 

22.07.2021 r. 

 
Departament Polityki Zdrowotnej 

 

5. 
Pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony 
i promocji zdrowia w ramach budżetu obywatelskiego 
Województwa „Łódzkie na Plus” na 2021 rok 

16.04.2021 r. 

 
Departament Kultury i Edukacji 

 

6. 
Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku –  

23.03.2021 r. 
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w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” 
na 2021 rok 

7. 

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania 
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej w 2021 roku –  
w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” 
na 2021 rok 

23.03.2021 r. 

 
Departament Sportu i Turystyki 

 

Otwarte konkursy ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa 

8. 

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki 
i krajoznawstwa w ramach budżetu obywatelskiego 
„ŁÓDZKIE NA PLUS” 

05.02.2021 r. 

9. 

Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 
Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki 
i krajoznawstwa – zadania realizowanego w ramach budżetu 
obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” 

17.05.2021 r. 

Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury fizycznej 

10. 

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej, 
realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE 
NA PLUS” na 2021 rok 

05.02.2021 r. 

11. 

Piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 
Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej 
w 2021 r., realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego 
pn.: „ŁÓDZKIE NA PLUS” 

31.05.2021 r. 

 
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 

 

12. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA 
PLUS” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym – „Rodzina w sieci” w 2021 r. 

15.03.2021 r. 

13. 

Trzeci otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego w ramach budżetu 
obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, z zakresu pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 
i osób – działania na rzecz osób starszych: „Aktywny 
senior!” w 2021 roku 

15.03.2021 r. 

14. 

Czwarty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego w ramach budżetu 
obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, z zakresu pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 
i osób – działania na rzecz osób starszych „Senioralne 
podróże małe i duże” w 2021 roku 

15.03.2021 r. 
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15. 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego w ramach budżetu 
obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, z zakresu pomocy 
społecznej – „Święto Pracowników Pomocy Społecznej – 
Powiatowe” w 2021 roku 

15.03.2021 r. 

16. 

Drugi otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA 
PLUS” za rok 2020 z zakresu pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka 
prorodzinna w 2021 roku, na realizację zadania pn. Dzień 
Rodziny w gminie Bedlno, czyli integracja 
międzypokoleniowa 

15.03.2021 r. 

17. 

Trzeci otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA 
PLUS” za rok 2020 z zakresu pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka 
prorodzinna w 2021 roku, na realizację zadania 
pn. Aktywne wakacje dla mieszkańców powiatu 
wieluńskiego 

15.03.2021 r. 

18. 

Drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA 
PLUS” na rok 2020 z zakresu działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych w 2021 roku. Tytuł zadania: 
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych i poradnictwo 
specjalistyczne. 

15.03.2021 r. 

19. 

Trzeci otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS 
na rok 2020 z zakresu działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych w 2021 roku. Tytuł zadania: „Bliżej 
nieba” – wycieczka dla osób niepełnosprawnych. 

15.03.2021 r. 

20. 

Czwarty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA 
PLUS” na rok 2021 z zakresu działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych w 2021 roku. Tytuł zadania: 
Rehabilitacja ruchowa i logopedyczna dla 
niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia. 
Wykłady dla opiekunów oraz mieszkańców powiatu 
brzezińskiego. 

15.03.2021 r. 

21. 

Piąty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA 
PLUS” na rok 2021 z zakresu działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych w 2021 roku. Tytuł zadania: Wycieczka 
do ZOO/Orientarium oraz Warsztaty Czekoladowe dla 

15.03.2021 r. 
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niepełnosprawnych i ich opiekunów z powiatu 
brzezińskiego. 

22. 

Drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego w ramach budżetu 
obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, z zakresu pomocy 
społecznej – „Święto Pracowników Pomocy Społecznej – 
Powiatowe” w 2021 roku 

21.05.2021 r. 

23. 

Czwarty otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA 
PLUS” za rok 2020 z zakresu pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka 
prorodzinna w 2021 roku, na realizację zadania pn. Dzień 
Rodziny w gminie Bedlno, czyli integracja 
międzypokoleniowa 

21.05.2021 r. 

24. 

Piąty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego w ramach budżetu 
obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, z zakresu pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin  
i osób – działania na rzecz osób starszych: „Senioralne 
podróże małe i duże” w 2021 roku 

21.05.2021 r. 

25. 

Piąty otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA 
PLUS” za rok 2020 z zakresu pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka 
prorodzinna w 2021 roku, na realizację zadania 
pn. Aktywne wakacje dla mieszkańców powiatu 
wieluńskiego 

21.05.2021 r. 

26. 

Szósty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA 
PLUS” na rok 2020 z zakresu działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych w 2021 roku, tytuł zadania: 
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych i poradnictwo 
specjalistyczne 

21.05.2021 r. 

27. 

Siódmy otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA 
PLUS” na rok 2020 z zakresu działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych w 2021 roku, tytuł zadania: Tytuł 
zadania: „Bliżej nieba” – wycieczka dla osób 
niepełnosprawnych 

21.05.2021 r. 

28. 

Ósmy otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA 
PLUS” na rok 2021 z zakresu działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych w 2021 roku. Tytuł zadania: 
Rehabilitacja ruchowa i logopedyczna dla 

21.05.2021 r. 
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niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia. 
Wykłady dla opiekunów oraz mieszkańców powiatu 
brzezińskiego. 

29. 

Dziewiąty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA 
PLUS” na rok 2021 z zakresu działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych w 2021 roku. Tytuł zadania: Wycieczka 
do ZOO/Orientarium oraz Warsztaty Czekoladowe dla 
niepełnosprawnych i ich opiekunów z powiatu 
brzezińskiego. 

21.05.2021 r. 

30. 

Siódmy otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA 
PLUS” za rok 2020 z zakresu pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka 
prorodzinna w 2021 roku, na realizację zadania pn. Dzień 
Rodziny w gminie Bedlno, czyli integracja 
międzypokoleniowa 

30.07.2021 r. 

31. 

Ósmy otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA 
PLUS” za rok 2020 z zakresu pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka 
prorodzinna w 2021 roku, na realizację zadania 
pn. Aktywne wakacje dla mieszkańców powiatu 
wieluńskiego 

30.07.2021 r. 

 

Otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Zarząd Województwa Łódzkiego cieszyły się 

w 2021 roku dużym zainteresowaniem ze strony organizacji pozarządowych. Łącznie 

we wszystkich ogłoszonych konkursach wpłynęło 676 ofert.  
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W ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez komórki organizacyjne Urzędu 

oraz jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Łódzkiego na etapie oceny 

złożonych ofert obowiązuje procedura umożliwiająca uzupełnienie określonych 

w ogłoszeniu braków formalnych.  

W 2021 roku spośród wszystkich 676 złożonych ofert (1 z ofert została wycofana) liczba 

ofert ocenionych ostatecznie negatywnie pod względem formalnym wyniosła 108, 567 ofert 

oceniono pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, zaś ostatecznie 

podpisano 344 umowy o realizację zadania publicznego. Szczegółowe informacje 

o ofertach złożonych w ramach otwartych konkursów ofert, w tym o ilości złożonych ofert, 

liczbie ofert odrzuconych bez możliwości poprawy na etapie oceny formalnej, liczbie ofert 

skierowanych do uzupełnienia/poprawy formalnej, liczbie złożonych korekt, liczbie ofert 

ocenionych pozytywnie oraz o środkach przeznaczonych, przekazanych i wykorzystanych 

w ramach poszczególnych konkursów, znajdują się w Załączniku nr 1 do Sprawozdania. 

 W 2021 roku część organizacji, w tym także organizacji realizujących zadania na 

podstawie umów wieloletnich z lat ubiegłych, zwróciła środki z dotacji częściowo (tzw. 

zwroty niewykorzystanych kwot dotacji) lub w całości (w przypadku braku realizacji zadania 

Departament Kultury i Edukacji 
[180 ofert]

Departament 
Sportu i Turystyki

[298 ofert]
Departament 

Środowiska [9 ofert]

Departament 
Kontroli, Audytu 
Wewnętrznego i 
Bezpieczeństwa 

[10 ofert]

Departament 
Polityki 

Zdrowotnej 
[4 oferty]

RCPS w Łodzi
[175 ofert]

Wykres nr 2. Liczba złożonych ofert w otwartych konkursach ofert 
ogłaszanych w 2021 r.

Departament Kultury i Edukacji

Departament Sportu i Turystyki

Departament Środowiska

Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa

Departament Polityki Zdrowotnej

RCPS w Łodzi
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publicznego). Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawarte zostały 

w Załączniku nr 3 do Sprawozdania. 

Poniższa tabela oraz wykresy obrazują wysokość środków przekazanych przez 

Samorząd Województwa Łódzkiego w 2021 roku w ramach otwartych konkursów ofert 

w porównaniu do lat ubiegłych (kwota środków przekazanych uwzględnia środki, które 

zostały przekazane w 2021 r. w ramach umów wieloletnich zawieranych w latach 

ubiegłych). 

Tabela nr 3 

Wysokość środków przekazanych w 2021 roku w porównaniu do lat ubiegłych 

Nazwa komórki 
organizacyjnej lub 

jednostki 
organizacyjnej 

Środki przekazane w ramach otwartych konkursów ofert (w zł) 

2019 2020 2021 

Departament Sportu 
i Turystyki 

6 530 686,80 

(w tym 280 000,00 
w ramach umowy 

wieloletniej  
z 2018 r.) 

5 171 496,87 

(w tym 1 820 000,00 
w ramach umów 

wieloletnich 
z 2019 r.) 

7 972 823,72 

(w tym 1 963 056,00 
w ramach umów 
wieloletnich z lat 

ubiegłych) 

Departament Kultury 
i Edukacji 

1 420 600,00 1 168 410,00 1 646 723,90 

Regionalne Centrum 
Polityki Społecznej 

w Łodzi 

4 210 639,00 

(w tym  
1 497 985,00 

w ramach umowy 
wieloletniej z 2018 r.) 

2 432 814,00 

(w tym 1 340 464,00 
w ramach umowy 

wieloletniej  
z 2018 r.) 

3 837 101,00 

(w tym 798 715,00 
w ramach umów 
wieloletnich z lat 

ubiegłych) 

Departament Polityki 
Zdrowotnej 

722 640,00 118 780,00 72 535,00 

Departament 
Środowiska 

(w latach 2019-2020 
był to Departament 
Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska) 

233 000,00 84 999,95 196 038,43 

Departament Kontroli, 
Audytu Wewnętrznego 

i Bezpieczeństwa 
349 015,00 193 178,00 290 018,05 
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Kancelaria Marszałka 1 000 000,00 - - 

Razem 14 466 580,80 9 169 678,82 14 015 240,10 

 

 

 

 

1.1.2 Tryb pozakonkursowy 

W Urzędzie obowiązuje Regulamin zlecania realizacji zadań publicznych w trybie 

określonym w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie przyjęty Uchwałą nr 107/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia  

4 lutego 2020 r. W 2021 roku do Urzędu wpłynęło łącznie 18 ofert w trybie 

pozakonkursowym. Z powodu braku środków ostatecznie udzielono tylko jednej dotacji na 

realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy, pełen wykaz przyznanych dotacji 

znajduje się w tabeli poniżej. 
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Tabela nr 4 

Tryb pozakonkursowy w 2021 r. 

Lp. Organizacja, która otrzymała dotację 
Kwota udzielonej dotacji 

(w zł) 

Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa   

1.  
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
Województwa Łódzkiego 

10 000,00 

Razem 10 000,00 

 

1.1.3. Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19 

W 2021 roku ze względu obowiązujący nadal w kraju i w regionie stan epidemii Samorząd 

Województwa Łódzkiego kontynuował wdrażanie Wojewódzkiego Programu Mikrograntów, 

który stanowił odpowiedź na bieżącą sytuację społeczno-gospodarczą wywołaną stanem 

epidemii i miał na celu przeciwdziałać skutkom COVID-19 w regionie. Program został 

uruchomiony na mocy art. 15 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Nabór w ramach II 

edycji Wojewódzkiego Programu Mikrograntów trwał od 8 do 29 kwietnia 2021 r. W 2021 

roku na realizację Wojewódzkiego Programu Mikrograntów przeznaczono kwotę wyższą 

niż w roku poprzednim tj. aż 500 000,00 zł. Zwiększyła się także kwota pojedynczej dotacji 

wynosząca w 2021 r. od 2 000,00 do 6 000,00 zł. 

 W ramach naboru wpłynęło 500 ofert, na podstawie uchwały Zarządu Województwa 

Łódzkiego dotacje przyznano 85 podmiotom, zaś ostatecznie podpisano 83 umowy 

na łączną kwotę 487 238,50 zł. Liczba umów oraz kwota przekazanych środków przez 

poszczególne komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Samorządu 

Województwa Łódzkiego ukazana jest w poniższej tabeli. 
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Tabela nr 5 

Liczba zawartych umów i przekazanych środków w ramach Wojewódzkiego 

Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19 

Nazwa komórki/jednostki 
organizacyjnej 

Liczba 
zawartych 

umów 

Kwota przekazanych 
środków (w zł) 

Departament Sportu i Turystyki 46 270 070,50  

Departament Kultury i Edukacji  20 118 776,00 

Departament Promocji 1 5 200,00 

Departament Polityki Zdrowotnej 7 39 300,00  

Departament Środowiska 1 5 900,00 

Departament Rolnictwa i Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 

1 6 000,00 

Departament Kontroli, Audytu 
Wewnętrznego i Bezpieczeństwa  

1 6 000,00 

Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi 

6 35 992,00 

Łącznie 83 487 238,50 

 

Szczegółowy wykaz dotacji udzielonych w ramach Wojewódzkiego Programu 

Mikrograntów i ewentualnych zwrotów otrzymanych środków znajduje się  

w Załączniku nr 4 do Sprawozdania. 

1.2 Inicjatywa lokalna 

Sejmik Województwa Łódzkiego w uchwale nr II/47/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. określił 

tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej. Podobnie jak w latach ubiegłych ta forma współpracy finansowej nie 

cieszyła się w ubiegłym roku zainteresowaniem mieszkańców oraz organizacji na szczeblu 

regionalnym (do Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski o realizację zadań w tym trybie). 

 

 

 

https://i.lodzkie.pl/intranet/index.php?me=ksiazka&ad=2163&x=1&dep=45&xp=10&
https://i.lodzkie.pl/intranet/index.php?me=ksiazka&ad=2163&x=1&dep=45&xp=10&
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1.3 Projekty realizowane w formie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi lub 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym 

na podstawie umowy partnerstwa określonej w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

W 2021 roku komórki organizacyjne Urzędu współpracowały z organizacjami 

pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy w formie realizacji 

projektów partnerskich. Współpraca ta realizowana była w ramach 3 projektów, których 

szczegółowy wykaz zawiera poniższa tabela. 

Tabela nr 6 

Wykaz projektów realizowanych w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi 

lub innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

Lp. Nazwa projektu 
Organizacja, 

z którą zawarto 
partnerstwo 

Wysokość 
zaangażo-

wanych 
środków 

finansowych  
(w zł) 

Zaangażo- 
wane  
środki 

rzeczowe 

Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

1. 
Lokalna wieś miejscem 

do życia i rozwoju – 
warsztaty aktywizujące 

Ekobiesiada 59 200,00 - 

2. 
Szkoła praktycznego 
działania dla młodych 

rolników 

Związek Młodzieży 
Wiejskiej 

58 400,18 - 

3. 

Wspólne przedsięwzięcia 
rolników ukierunkowane 
na wzrost dochodowości 

gospodarstw rolnych 

Stowarzyszenie 
Centrum Edukacji 

Tradycja 
i Współczesność 

82 097,50 - 

Żaden z powyżej wymienionych projektów partnerskich nie był realizowany na podstawie 

umowy partnerstwa określonej w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju. 

1.4 Współpraca finansowa na podstawie przepisów ustaw innych niż ustawa 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Zgodnie z zapisami Programu współpracy organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 

wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy środki finansowe mogą być przyznawane także 

w innych trybach przewidzianych prawem polskim, czyli na podstawie przepisów ustaw 

innych niż ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
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W 2021 roku współpraca finansowa w tej formie realizowana była przez poniżej wymienione 

komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Samorządu Województwa 

Łódzkiego: 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego: na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 w 2021 r. realizowano łącznie 15 umów. Wartość umów realizowanych 

w 2021 r. wynosiła 18 657 986,84 zł, w tym wartość przyznanego dofinansowania: 

16 761 380,50 zł. Wartość umowy podpisanej w 2021 r. wyniosła 759 298,00 zł, w tym 

wartość przyznanego dofinansowania: 690 285,60 zł. 

Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego: na podstawie ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w 2021 r. (zwanej dalej: ustawą PZP) 

zawarta została 1 umowa na kwotę 290 846,90 zł. 

Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa: na podstawie ustawy 

z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 

zawarto w 2021 r. 1 umowę, a kwota przyznanej dotacji wyniosła 472 000,00 zł. 

Departament Promocji: w 2021 roku na podstawie ustawy PZP zawarto łącznie 100 umów 

na realizację usług promocyjnych na łączną kwotę 1 030 000,00 zł. Ponadto na podstawie 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w 2021 roku 

zawarto 108 umów dotyczących zakupu licencji od podmiotów realizujących zadania w 

ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”. Wszystkie licencje (o wartości 123 

zł brutto każda) zostały przekazane nieodpłatnie. 

Departament Kultury i Edukacji: na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami zawarto w 2021 roku 86 umów. Łączna kwota 

przekazanych dotacji wyniosła 5 300 600,00 zł. 

Departament Polityki Zdrowotnej: na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. 

o zdrowiu publicznym przekazano 3 podmiotom środki w wysokości 82 154,90 zł.  

Departament Sportu i Turystyki: na podstawie kodeksu cywilnego popisano 1 umowę 

cywilno-prawną dotyczącą najmu terenu w związku z organizacją spływu kajakowego na 

kwotę 2 032,52 zł, a także na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie zawarto 

74 umowy z klubami na wypłatę stypendiów dla 167 zawodników i nagrody dla 59 trenerów 

(38 umów na stypendia i 36 umów na nagrody) o łącznej wartości 615 150,00 zł (w tym 

stypendia: 466 650,00 zł, nagrody: 148 500,00 zł). 
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Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi: w 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przekazano 

dotację 2 podmiotom w łącznej kwocie 964 563,00 zł. 

Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich: w 2021 r. w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wykorzystano kwotę środków w wysokości 

5 254 180,60 zł, która przeznaczona została na rzecz Lokalnych Grup Działania 

(Poddziałanie 19.4) oraz na realizację projektów grantowych, w których za pośrednictwem 

Lokalnych Grup Działania wsparte zostały lokalne fundacje, koła gospodyń wiejskich, kluby 

sportowe, ochotnicze straże pożarne i in. poprzez m.in. realizację szkoleń/warsztatów 

wzmacniających społeczność lokalną oraz rozwój infrastruktury rekreacyjnej czy kulturalnej 

(Poddziałanie 19.2). 

Środki finansowe przekazywane organizacjom pozarządowym przez jednostki podległe 

Departamentom: 

Wojewódzki Urząd Pracy: na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 podpisano 45 umów, a łączna wysokość przekazanych środków 

finansowych wyniosła 82 910 713,83 zł. 

2. Współpraca pozafinansowa 

2.1 Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 Ustawy realizowana przez Wydział Inicjatyw Społecznych  

W Kancelarii Marszałka działa Wydział Inicjatyw Społecznych (zwany dalej: Wydziałem), 

do którego kompetencji należy m.in. koordynacja realizacji zadań dotyczących 

współdziałania województwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, 

o których mowa w Ustawie w zakresie realizacji zadań publicznych o charakterze 

wojewódzkim. W 2021 roku w ramach powyższego Wydział realizował następujące 

zadania: 

1) Prowadzenie serwisu internetowego www.ngo.lodzkie.pl, na którym zamieszczane są 

aktualności dotyczące współpracy samorządu województwa z sektorem pozarządowym 

oraz informacje i dokumenty dedykowane organizacjom pozarządowym (np. informacje 

o otwartych konkursach ofert, o zmianach w przepisach prawa polskiego regulujących 

współpracę między organizacjami a samorządem terytorialnym); 

2) Ogłoszenie i nadzór nad naborem ofert w ramach II edycji Wojewódzkiego Programu 

Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19; 

file:///C:/Users/barbara.orlowska/AppData/Local/Temp/Legislator/1FA8E3D6-B2A9-448A-B2BC-4B309FC9847C/www.ngo.lodzkie.pl
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3) Prowadzenie profilu facebookowego NGO Łódzkie, którego głównym zadaniem jest 

promowanie działalności samorządu województwa w zakresie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, a także informowanie o kierunkach realizowanej współpracy; 

4) Prowadzenie mailingu w formie newslettera kierowanego m.in. do organizacji 

pozarządowych nt. istotnych zagadnień z zakresu działania organizacji pozarządowych  

w regionie lub oferty kierowanej do sektora pozarządowego; 

5) Obsługiwanie posiedzeń IV kadencji Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego; 

6) Prowadzenie działań wspierających mechanizm 1% na terenie województwa 

łódzkiego m.in. poprzez działania edukacyjne kierowane do organizacji pozarządowych 

oraz prowadzenie podstrony internetowej poświęconej 1%; 

7) Udział w konferencjach, szkoleniach, spotkaniach organizowanych przez organizacje 

pozarządowe lub dedykowanych tematyce współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym 

a administracją publiczną; 

8) Pośredniczenie w nieodpłatnym użyczaniu sal należących do Urzędu organizacjom 

przygotowującym nieodpłatne spotkania/konferencje dla mieszkańców województwa; 

9) Realizacja Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” w zakresie procedowania 

naboru i oceny formalnej projektów zadań oraz w zakresie koordynowania oceny 

merytorycznej projektów złożonych w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE 

NA PLUS”, a także monitorowanie realizacji zadań w ramach IV edycji. 

2.2 Forum Organizacji Pozarządowych i Pełnomocników ds. współpracy 

z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa łódzkiego 

W dniu 22 października 2021 roku Wydział Inicjatyw Społecznych zorganizował 

wydarzenie pn. Forum Organizacji Pozarządowych i Pełnomocników ds. współpracy 

z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa łódzkiego (zwane dalej: Forum). 

Organizacja Forum wynikała z zapisu Programu współpracy i wpisywała się w Obszar 

działania: Wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – Priorytet 

IV Wspomaganie integracji sektora pozarządowego w regionie. 

Forum to wydarzenie skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z regionu 

łódzkiego oraz pracowników lokalnych samorządów zajmujących się współpracą 

z organizacjami, którego celem jest zarówno zapewnienie przestrzeni do dialogu i wymiany 

doświadczeń, jak i podniesienie kompetencji przedstawicieli sektora pozarządowego 

oraz samorządowego. 
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Forum w 2021 r. odbyło się w formule jednodniowej i składało się z 9 paneli tematycznych 

dot. m.in. stosowania ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami w ramach zlecania zadań publicznych; znaczenia rozwoju kapitału społecznego 

w społeczności lokalnej; stosowania narzędzi fundraisingu i cowdfundingu; funkcjonowania 

KGW; wykorzystywania w promocji organizacji nowoczesnych mediów; dostępnych 

narzędzi do prowadzenia spotkań online; komunikacji w sytuacjach kryzysowych czy 

stosowania w organizacji ustawy o prawie zamówień publicznych i przepisów dot. 

Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).  

2.3 Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego 

W województwie łódzkim od 2011 roku działa Łódzka Wojewódzka Rada Działalności 

Pożytku Publicznego (zwana dalej: Wojewódzką Radą), która jest organem konsultacyjnym 

i opiniodawczym. Obszar działania Wojewódzkiej Rady dotyczy zagadnień związanych 

z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, w tym m.in.: konsultowania programu 

współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi, 

opiniowania projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań 

publicznych i spraw związanych z ustaleniem ich standardów, sposobów ich zlecania oraz 

realizacji, udzielania pomocy w obszarze ewentualnych sporów pomiędzy organami 

administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi.  

Zgodnie z przyjętym w Uchwale nr 473/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 

12 kwietnia 2019 r. regulaminem powoływania członków Łódzkiej Wojewódzkiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego Wojewódzka Rada powinna składać się z 26 członków, 

w tym 8 przedstawicieli Marszałka Województwa, 1 przedstawiciela Wojewody Łódzkiego, 

trzech przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz 14 przedstawicieli organizacji 

pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 Ustawy. W 2021 roku 

kontynuowali pracę członkowie IV kadencji Wojewódzkiej Rady. 

Skład Rady IV kadencji (wrzesień 2019 – wrzesień 2022) 

Przedstawiciele Marszałka: 

1) Agnieszka Battelli 

2) Stanisław Bożyk 

3) Halina Cyrulska – Sekretarz Rady 

4) Damian Kunert – Wiceprzewodniczący Rady 

5) Ewa Marciniak 
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6) Radosław Marzec 

7) Adam Słowik 

8) Włodzimierz Stanek 

Przedstawiciel Wojewody: 

9) Joanna Wierzbicka 

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Łódzkiego: 

10) Beata Dróżdż 

11) Joanna Skrzydlewska 

12) Waldemar Wojciechowski 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

Ustawy: 

13) Lidia Bąk – Przewodnicząca Rady do dnia 11 lutego 2021 r. a od 11 lutego 2021 r. 

Wiceprzewodnicząca Rady  

14) Anna Chojnacka 

15) Halina Chojnacka 

16) Wioletta Gawrońska 

17) Przemysław Jagielski 

18) Klaudiusz Majtka 

19) Rafał Markwant 

20) Dorota Pędziwiatr 

21) Sebastian Pokora 

22) Dorota Puchowicz – Wiceprzewodnicząca Rady do 11 lutego 2021 r., a od 11 lutego 

2021 r. Przewodnicząca Rady 

23) Jarosław Stulczewski 

24) Renata Uznańska-Bartoszek 

25) Dawid Wawryka 

26) Łukasz Wójcikowski 
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W 2021 roku Wojewódzka Rada obradowała łącznie na 5 posiedzeniach, które 

ze względu na obowiązujący stan epidemii odbywały się zdalnie z wykorzystaniem 

dostępnych narzędzi do komunikacji online. Podczas posiedzeń omawiano bieżące sprawy 

związane z działalnością Wojewódzkiej Rady, a także dyskutowano nad projektami 

dokumentów czy uchwał dotyczących współpracy z organizacjami, w tym np. opiniowano 

projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko. Ponadto członkowie Wojewódzkiej Rady uczestniczyli w warsztatach 

i panelach dyskusyjnych podczas Forum Organizacji Pozarządowych Województwa 

Łódzkiego. Dodatkowo w 2021 r. Wojewódzka Rada przystąpiła do partnerstwa przy 

realizacji projektu „Dobre rady dla RADY”, w ramach którego jej członkowie mieli możliwość 

uczestniczyć w licznych szkoleniach.  

Wojewódzka Rada jest także członkiem Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności 

Pożytku Publicznego.  

2.4 Zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym funkcjonujące w 2021 roku 

Jedną z form współpracy pozafinansowej samorządu województwa z organizacjami 

pozarządowymi wskazaną w Programie współpracy jest tworzenie wspólnych stałych 

lub doraźnych zespołów roboczych o charakterze doradczym i inicjatywnym. W 2021 roku 

funkcjonowały następujące zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym, w których 

zasiadali przedstawiciele organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 3 Ustawy: 

Tabela nr 7 

Zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym 

Lp. Nazwa zespołu 
Okres 

funkcjonowania 
zespołu 

Realizowane zadanie oraz efekt prac zespołu 

1. 

Komitet Monitorujący 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-

2020 

03.03.2015 – do 

czasu 

zamknięcia 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Łódzkiego na 

lata 2014-2020 

Zatwierdzenie: 

1. projektu zmiany RPO WŁ 2014-2020; 

2. zmiany kryteriów wyboru projektów dla osi/ 

działań/ podziałań w ramach RPO WŁ 2014-

2020; 

3. sprawozdania rocznego z realizacji RPO WŁ 

2014-2020 za 2020 r., które przekazywane jest 

do Komisji Europejskiej; 

4. aktualizacji Planu ewaluacji RPO WŁ 2014-

2020 – dokumentu określającego badania 
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ewaluacyjne, jakie zostaną przeprowadzone 

przez IZ RPO WŁ 2014-2020, w celu znalezienia 

odpowiedzi na pytanie czy realizowane działania 

w ramach Programu przyniosły lub przyniosą 

zamierzone efekty; 

5. aktualizacji Strategii komunikacji RPO WŁ 

2014-2020 – dokumentu określającego główne 

kierunki działań informacyjno-komunikacyjnych 

podejmowanych przez IZ RPO WŁ 2014-2020; 

6. aktualizacji Regulaminu działania Komitetu 

Monitorującego RPO WŁ 2014-2020. 

2. 
Regionalna Grupa 

Interesariuszy projektu 
BioGov 

2018-2022 
Pomoc w realizacji celów projektów, wymiana 

doświadczeń w zakresie objętym projektem. 

3. 

Zespół do spraw 
Realizacji Krajowego 

Programu Zapobiegania 
Zakażeniom HIV 

i Zwalczania AIDS 
na terenie województwa 

łódzkiego 

2017-2021 
 

W 2021 r. ze względu na wprowadzony stan 

pandemii Zespół nie spotykał się w trybie 

stacjonarnym. Członkowie Zespołu kontaktowali 

się drogą mailową, telefoniczną oraz 

w trybie online. 

Zadania zrealizowane przez Zespół: 

1. Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia AIDS 

01.12.2021 r. Główną ideą działań prowadzonych 

w czasie Wojewódzkich Obchodów Światowego 

Dnia AIDS było popularyzowanie wiedzy na 

temat zwalczania AIDS, zapobiegania 

zakażeniom HIV oraz zwiększenie świadomości 

społecznej na temat korzyści płynących  

z testowania w kierunku HIV. W ramach działania 

zorganizowano bezpłatny koncert zespołu 

BARANOVSKI w Filharmonii Łódzkiej im. Artura 

Rubinsteina dla mieszkańców województwa 

łódzkiego. W koncercie uczestniczyło ok. 500 

osób. 

2. W dniach 29.11.-03.12.2021 r. zorganizowano 

cykl pięciu dwugodzinnych spotkań 

profilaktycznych o charakterze warsztatowym na 

temat HIV/AIDS z młodzieżą z pięciu szkół 

ponadpodstawowych z terenu województwa 

łódzkiego. W spotkaniach udział wzięło 365 

uczniów. Spotkania przeprowadziły trzy osoby 

będące członkami Zespołu: lekarz, terapeuta 

i edukator. 
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3. Dwa jednodniowe szkolenia online pn. 

„Zakażenia HIV – aspekty medyczne 

i psychospołeczne. Jak chronić siebie i innych” 

dla kuratorów sądowych do spraw dorosłych. 

Celem szkolenia było przekazanie wiedzy 

na temat diagnostyki zakażeń, naturalnego 

przebiegu zakażenia, zasad i możliwości 

leczenia HIV/AIDS, oceny ryzyka i postępowania 

poekspozycyjnego, wpływu sfery 

psychologicznej i społecznej na podejmowanie 

zachowań ryzykownych, zarówno w wymiarze 

indywidualnym – jednostkowym, jak i w wymiarze 

społecznym, kształtowania właściwych postaw 

w zakresie HIV/AIDS, stereotypów i lęków 

w kontaktach i pracy z osobami zakażonymi. 

Szkolenia przeprowadziły dwie osoby – 

członkowie Zespołu: lekarz i terapeuta. 

4. Współpraca z mediami w zakresie 

upowszechniania wiedzy na temat HIV i AIDS 

i związanych z tym problemów. Łącznie 

wyemitowano 5 programów telewizyjnych 

i audycji radiowych o tematyce dotyczącej 

problemu HIV/AIDS. Do wywiadów na potrzeby 

realizacji audycji radiowych i telewizyjnych 

zapraszano członków Zespołu. 

4.  

Wojewódzki Panel 
Ekspertów w Zakresie 

Polityki Społecznej 
 

 
 

Powołany na 
czas 

nieokreślony   
 
 
 

W dniu 21.07.2021 r. w siedzibie Regionalnego 

Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się 

Posiedzenie Panelu Ekspertów poświęcone 

wypracowaniu rekomendacji działań 

skierowanych do dzieci i młodzieży w pandemii 

COVID-19 – opracowanie wytycznych filmów 

profilaktycznych dotyczących m.in. 

przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu 

i innych substancji psychoaktywnych oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Scenariusze filmów to baza do przygotowania 

i przeprowadzenia kampanii informacyjno-

edukacyjnej przy wsparciu Policji garnizonu 

łódzkiego. 
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5.  

Wojewódzka Społeczna 
Rada ds. Osób 

Niepełnosprawnych 
funkcjonująca przy 

Marszałku 
Województwa 

Łódzkiego 

Powoływana na 
okres 4 lat 

 

Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do 

integracji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób 

niepełnosprawnych, opiniowanie projektów 

wojewódzkich programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych i ocena ich realizacji oraz 

opiniowanie projektów uchwał i programów 

przyjmowanych przez sejmik województwa pod 

kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 

 

2.5 Patronaty Honorowe Marszałka Województwa Łódzkiego w 2021 roku 

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy mogą 

występować do Marszałka Województwa Łódzkiego o udzielenie patronatu dla działań 

czy programów przez nie realizowanych. W roku 2021 udzielono łącznie 111 patronatów 

honorowych Marszałka Województwa Łódzkiego organizacjom pozarządowym lub 

podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy. 

2.6 Klauzule społeczne w 2021 roku  

Klauzule społeczne to społeczne warunki realizacji zamówienia, które mogą być 

określane i stosowane w ramach realizowanych zamówień publicznych. W 2021 roku Urząd 

oraz podległe jednostki organizacyjne stosowały klauzule społeczne w ogłaszanych 

przetargach, zgodnie z poniższą tabelą. 

Tabela nr 8  

Postępowania przetargowe, w których stosowano klauzule społeczne w 2021 roku 

Lp. 
Numer postępowania 

przetargowego 
Kwota  Rodzaj zastosowanej klauzuli 

1. ASI.272.4.2021 22 140,00 zł 
Odwołanie do aspektów społecznych 

na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy PZP 

2. ASI.272.9.2021 360 000,00 zł 

Określenie wymagań zw. z realizacją 

zamówienia w zakresie zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy, o których 

mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP 

3. ASI.272.15.2021 92 307,60 zł 
Odwołanie do aspektów społecznych 

na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy PZP 
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4. ASI.272.21.2021 45 000,00 zł 
Odwołanie do aspektów społecznych 

na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy PZP 

5. ASI.272.24.2021 204 501,90 zł 

Określenie aspektów społecznych 

w kryteriach oceny ofert, o których 

mowa w art. 242 ust. 2 ustawy PZP 

6. ASI.272.71.2021 290 846,90 zł 

Zamówienie udzielone jako 

zamówienie zastrzeżone, o którym 

mowa w art. 94 ust. 1 ustawy PZP 

7. ASI.272.74.2021 15 986 728,00 zł 

Określenie wymagań zw. z realizacją 

zamówienia w zakresie zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy, o których 

mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP 

Suma 17 001 524,40 zł   

 

2.7 Konsultacje społeczne w 2021 roku 

Jedną z form pozafinansowej współpracy określonych w Programie współpracy na 2021 

rok stanowiło konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy aktów normatywnych, w tym aktów prawa 

miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

i podmiotów określonych w art. 3 Ustawy. 

W roku 2021 konsultacjom społecznym poddano 11 projektów dokumentów, 

a w konsultacjach wzięło udział łącznie 30 organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy (patrz tabela poniżej).  

Tabela nr 9 

Wykaz konsultacji społecznych przeprowadzonych w 2021 roku 

Lp. Nazwa dokumentu przekazanego do konsultacji 

Liczba organizacji, 
które wzięły udział 
w konsultacjach* 

1. 
Plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 

2019-2025 z uwzględnieniem lat 2026-2031 
- 

2. 
Program ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 

2021-2024 z perspektywą do 2028 
- 
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3.  

Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału 

Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia 

obwodów łowieckich do kategorii 

- 

4.  

Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego w spawie przyjęcia  

i ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Łódzkiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni 

przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz 

rejonizacji tych upraw w 2022 roku na terenie województwa 

łódzkiego 

- 

5.  
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie 

Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na terenie województwa 

łódzkiego 

1 

6. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 6 

7. 
Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa 

Łódzkiego 
6 

8. 
Projekt programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 

przekazany do konsultacji w sierpniu 2021 r. 
9 

9. 
Projekt programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 

przekazany do konsultacji w grudniu 2021 r. 
7 

10. 
Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej 

Województwa Łódzkiego 2030  
- 

11. 

Program współpracy samorządu województwa łódzkiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2022 r. 

1 

 
*Liczba organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach oznacza liczbę organizacji, które zgłosiły 
uwagi do konsultowanych dokumentów.  

 

2.8 Inne formy współpracy pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi  

Komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Samorządu Województwa 

Łódzkiego poza wyżej wymienionymi pozafinansowymi formami kooperacji podejmowały 

współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 Ustawy także poprzez: 

- udzielanie wsparcia organizacyjnego tj. nieodpłatne udostępnianie sali, udostępnianie 

materiałów i sprzętów, urządzeń na potrzeby organizacji; 

- planowanie oraz realizację wspólnych przedsięwzięć, np. konferencji, szkoleń, 

warsztatów; 



 Strona 32 
 

- współpracę w sferze programowej, w zakresie opiniowania przedstawionych ofert czy  

oceny realizacji programów; 

- prowadzenie działalności informacyjnej, m.in.: informowanie organizacji 

pozarządowych o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, 

np. z funduszy UE – konsultacje telefoniczne oraz punkty pośrednictwa, szkolenia; 

- prowadzenie działalności promocyjnej m.in. promocję podmiotów działających 

w obszarze pożytku publicznego na stronie Urzędu; 

- prowadzenie mailingu do organizacji pozarządowych. 

W dniach 27-29 października 2021 r. roku odbyło się XIV Europejskie Forum 

Gospodarcze – Łódzkie 2021. Europejskie Forum Gospodarcze to cykliczne, promocyjno-

gospodarcze wydarzenie organizowane od kilkunastu lat przez Województwo Łódzkie. 

Trzydniowy program Forum składał się z trzydziestu czterech sesji z udziałem ponad 200 

prelegentów oraz gości specjalnych zarówno z kraju, jak i zagranicy. Interesująca agenda 

oraz znakomici eksperci sprawili, że Forum cieszyło się ogromną popularnością. W 2021 r. 

Forum realizowane było w formule hybrydowej tzn. uczestnicy mieli możliwość udziału 

online w niektórych panelach. W programie Forum nie zabrakło również tematów 

dotyczących ekonomii społecznej, która stała się już stałym punktem programu. Panel pt.: 

„NIE TYLKO MIÓD – HISZPAŃSKIE DOŚWIADCZENIA I POLSKIE WYZWANIA 

W BIZNESIE SPOŁECZNYM” stanowił platformę dzielenia się doświadczeniami w tym 

zakresie. Partnerami Merytorycznymi debaty był Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

Centrum KLUCZ oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Panel poruszył 

zagadnienia związane z hiszpańską filozofią biznesu społecznego. Dyskusja pozwoliła 

omówić kwestię wykorzystania hiszpańskich doświadczeń przez polski biznes społeczny, 

innowacje społeczne – sposób na rozwiązywanie lokalnych wyzwań oraz odpowiedzieć na 

pytanie czy biznes społeczny może być międzynarodowy.   

Ponadto niektóre komórki organizacyjne Urzędu realizowały dodatkowe formy 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym także te, które nie zostały wskazane 

bezpośrednio w Programie współpracy tj.: 

a. Kancelaria Marszałka we współpracy z Departamentem Promocji zorganizowała cykl 

spotkań „Porozmawiajmy w Łódzkiem” kierowanych m.in. do organizacji 

pozarządowych. Spotkania miały charakter informacyjno-konsultacyjny. Zaproszone 

organizacje mogły zapoznać się z aktualną propozycją grantów, konkursów dotacyjnych 

oraz uzyskać informacje o bieżącej ofercie Urzędu; 
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b. Przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej w 2021 roku brali udział 

w następujących wydarzeniach: 

- prelekcja zorganizowana w dniu 17 listopada 2021 r. przez Ogólnokrajowe 

Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska” w ramach realizowanego 

projektu RoundBaltic – Promotion of Smart Finance for Smart Buildings in the Baltic 

Region with focus on Poland, Latvia and Denmark w zakresie możliwości 

dofinansowania działań w zakresie efektywności energetycznej z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz omówienie 

założeń programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 z uwzględnieniem CP 2 

Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa;  

- prelekcja zorganizowana w dniu 9 września 2021 r. przez stowarzyszenie LGD Dolina 

rzeki Grabi pn. „Formy wsparcia i zasady ubiegania się o przyznanie pomocy 

z funduszy Unii Europejskiej dla osób planujących podjąć lub rozwinąć działalność 

gospodarczą”;  

c. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zorganizowało: 

-  w dniu 18 czerwca 2021 r. szkolenie online dla przedstawicieli podmiotów senioralnych 

z terenu województwa łódzkiego pt. „Jakość życia Seniora – psychospołeczne aspekty 

izolacji i innych sytuacji kryzysowych w czasie pandemii”, podczas którego omawiano 

zagadnienia dotyczące profilu psychoosobowego seniora, charakterystyki klinicznej 

niepełnosprawności wieku starszym, autodiagnozy potrzeb i oczekiwań własnych, 

negatywnych konsekwencji i skutków pandemii, izolacji i osamotnienia, kształtowania 

pozytywnych nawyków życiowo-społecznych i emocjonalnych, treningów nawyków 

celowych aktywności własnych; 

- w dniu 17 sierpnia 2021 r. szkolenie w formie stacjonarnej dla przedstawicieli 

podmiotów senioralnych pt. „Zdrowy styl życia seniora – radzenie sobie ze stresem oraz 

kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych”. Szkolenie miało charakter 

warsztatów i obejmowało spotkanie z psychologiem i dietetykiem nt. kwestii 

dotyczących m.in. zarządzania stresem oraz zdrowego odżywiania, roli wody 

i aktywności fizycznej, zdrowych zakupów, diety w jednostkach chorobowych; 

- w dniu 9 listopada 2021 r. szkolenie w formie stacjonarnej dla przedstawicieli 

podmiotów senioralnych z terenu województwa łódzkiego pn. „Organizacje 

pozarządowe w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych”, w czasie którego 

omówiono m.in. czy organizacje pozarządowe muszą stosować ustawę PZP, a jeśli tak 

to w jakich przypadkach, czym jest zasada konkurencyjności, kiedy należy ją stosować, 

czym jest obowiązek zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami  
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w zamówieniach publicznych, a także zasady dotyczące kwalifikowania organizacji 

pozarządowych jako zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy PZP oraz 

zasady ubiegania się o zamówienia publiczne jako potencjalni wykonawcy; 

- w dniu 13 grudnia 2021 r. szkolenie online pn. „Sprawny umysł seniora – jak o niego 

dbać i stymulować” dla przedstawicieli podmiotów i organizacji senioralnych z terenu 

województwa łódzkiego, które dotyczyło ciekawostek na temat starzenia się umysłu 

oraz wykonywania ćwiczeń na poszczególne funkcje poznawcze;  

d. Departament Promocji w ramach realizowanych projektów z programów INTERREG 

EUROPA, INTERREG EUROPA ŚRODKOWA, RPO WŁ 2014-2020 zapraszał 

organizacje pozarządowe do udziału w spotkaniach grupy Interesariuszy Regionalnych. 

Nabór miał charakter ciągły i uzależniony był od specyfiki danego projektu. Współpraca 

z trzecim sektorem polegała na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk między innymi 

w zakresie gospodarki cyrkularnej, srebrnej gospodarki, innowacji w opiece nad 

osobami starszymi, dekarbonizacji, ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa 

kulturowego itd. 

Ponadto w 2021 r. Departament podejmował współpracę z organizacjami 

pozarządowymi w ramach szeregu działań podczas wydarzeń promujących 

Województwo Łódzkie tj.: Pikniki Rodzinne, Dożynki oraz akcja „Podzielmy się 

Miłością”. W ramach Pikników Rodzinnych współpraca objęła degustację potraw, 

wystawienie stoisk z regionalnymi produktami, warsztaty dla dzieci i młodzieży, 

przeprowadzanie konkursów na najlepszą potrawę pikniku, zaś w ramach Dożynek 

Województwa Łódzkiego przygotowano konkursy na „Najładniejszy Wieniec 

Dożynkowy”, wojewódzki konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich na „Najlepszą 

Potrawę Lokalną Województwa Łódzkiego. Na stoiskach kół gospodyń wiejskich można 

było ponadto zakupić regionalne produkty. Przeprowadzone zostały działania 

promujące Województwo Łódzkie obejmujące dodatkowo warsztaty rękodzielnicze, 

animacje, zabawy. Akcja „Podzielmy się miłością” objęła zaś internetowy konkurs  

z nagrodami skierowany do organizacji i stowarzyszeń zajmujących się pomocą dla 

zwierząt. 

e. Departament Sportu i Turystyki zorganizował w dniu 15 listopada 2021 r. konferencję 

„Turystyka w województwie łódzkim w programach regionalnych” poświęconą 

kierunkom rozwoju województwa łódzkiego i możliwościom wspierania działań 

z zakresu turystyki przy udziale Funduszy Europejskich i krajowych, w której 

uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych i jednostek samorządu 

terytorialnego. 
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III. Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w opinii sektora 

pozarządowego 

Badanie oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego  

z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie województwa łódzkiego  

za 2021 rok (zwane dalej: Badaniem), do którego przeprowadzenia wykorzystano 

narzędzie w postaci ankiety internetowej (CAWI), zostało przeprowadzone w dniach  

7-28 lutego 2022 r. Ankieta była anonimowa, udostępniona dla zainteresowanych 

respondentów m.in. na stronie Województwa Łódzkiego dedykowanej organizacjom 

pozarządowym tj. ngo.lodzkie.pl, profilu „NGO Łódzkie”, na portalu społecznościowym 

Facebook, a także poprzez newsletter „ngo w łódzkiem”. Prośba o wypełnienie 

kwestionariusza została także rozesłana przy użyciu kampanii mailingowej do organizacji 

pozarządowych, które współpracowały z Samorządem Województwa Łódzkiego  

w 2021 roku. Udział w Badaniu był dobrowolny. Polegał na udzieleniu odpowiedzi na  

10 pytań dotyczących różnych aspektów współpracy organizacji pozarządowych  

z Samorządem Województwa Łódzkiego w 2021 roku. 

Wypełnionych i odesłanych do organizatora Badania zostało 49 kwestionariuszy. Ankietę 

wypełniło ogółem 47 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 2 przedstawicieli 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. spółdzielni socjalnej i osoby prawnej 

działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  

w Rzeczypospolitej Polskiej). 

Najliczniej do wypełnienia ankiety przystąpili przedstawiciele stowarzyszeń  

(32 respondentów, ponad 65% ogółu uczestników Badania). Były to przede wszystkim 

stowarzyszenia działające najdłużej, tj. powyżej 5 lat (niespełna 91% z nich).  

Szczegółowy rozkład typów organizacji, które wzięły udział w przedmiotowym Badaniu 

zaprezentowany zostaje na wykresie poniżej: 
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Zdecydowana większość respondentów biorących udział w Badaniu (48, tj. niespełna 

98% ogółu przedstawicieli NGO1) oświadczyła, że w 2021 r. organizacja pozarządowa, 

której są przedstawicielami podejmowała jakąś formę współpracy z Samorządem 

Województwa Łódzkiego. Na podstawie analizy zebranych ankiet ustalono, iż najczęstszą 

formę współpracy sektora pozarządowego z Samorządem Województwa Łódzkiego 

stanowiła współpraca finansowa w postaci realizacji zadania publicznego – 

zadeklarowało ją 47 badanych (byli to przedstawiciele 31 stowarzyszeń, 7 fundacji,  

4 klubów sportowych, 3 stowarzyszeń zwykłych, 1 kościelnej osoby prawnej oraz  

1 spółdzielni socjalnej) – łącznie prawie 96% ankietowanych.  

Drugą pod względem popularności formę współpracy stanowił w 2021 roku udział 

organizacji pozarządowych w organizowanych przez komórki merytoryczne 

Samorządu Województwa Łódzkiego konsultacjach społecznych. Zadeklarowało ten 

rodzaj współpracy 14 uczestników Badania (w tym 13 stowarzyszeń i 1 kościelna osoba 

                                            
1 Skrót od angielskiego sformułowania non-governmental organisation – organizacje pozarządowe. 

stowarzyszenie; 
32; 65%

stowarzyszenie 
zwykłe; 
3; 6%

fundacja; 
8; 17%

klub sportowy; 
4; 8%

kościelna osoba prawna; 
1; 2%

spółdzielna socjalna; 
1; 2%

WYKRES 4. Forma prawna organizacji biorących udział w badaniu oceny 
jakości współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na terenie województwa łódzkiego za 2021 r. 
(n=49)

stowarzyszenie stowarzyszenie zwykłe fundacja

klub sportowy kościelna osoba prawna spółdzielna socjalna
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prawna) – łącznie ponad 29% respondentów współpracujących w 2021 r. z Samorządem 

Województwa Łódzkiego. 

13, tj. ponad 26% respondentów w trakcie Badania przyznało, że w ubiegłym roku 

skorzystało z niefinansowego wsparcia Samorządu Województwa Łódzkiego w postaci 

np. udziału w bezpłatnych szkoleniach, udostępniania pomieszczeń na potrzeby 

działalności organizacji. Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, 

zorganizowane w październiku 2021 r. było imprezą, w której udział wzięło 11 uczestników 

Badania (niespełna 22,5% ankietowanych). 

Inne formy współpracy, które podejmowane były pomiędzy organizacjami 

pozarządowymi a Samorządem Województwa Łódzkiego w 2021 r. zadeklarowało  

10 uczestników Badania – ponad 18% ogółu. Wśród kategorii tego rodzaju współpracy 

można wyszczególnić m.in. współpracę o charakterze doradczym, konsultacyjnym, 

wydarzenie organizowane przez NGO, realizację projektu unijnego, uzyskanie materiałów 

promocyjnych od Samorządu Województwa Łódzkiego, uzyskanie honorowego patronatu 

Marszałka Województwa Łódzkiego dla realizowanego przez organizację 

wydarzenia/przedsięwzięcia. 

Szczegółowy rozkład deklarowanych przez ankietowanych rodzajów współpracy 

organizacji pozarządowych z Samorządem Województwa Łódzkiego przedstawia poniższy 

wykres: 

 

*Liczba respondentów nie sumuje się do 49, ponieważ jedna osoba mogła wyszczególnić więcej niż jeden rodzaj współpracy  

z SWŁ. 
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WYKRES 5. Liczba odpowiedzi respondentów na pytanie: Czy w 2021 r. 
Pana/-i organizacja współpracowała z Samorządem Województwa 

Łódzkiego lub podległymi mu jednostkami (np. Regionalnym Centrum 
Polityki Społecznej w Łodzi): (n=49) 

TAK NIE
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Z przeprowadzonego Badania wynika, że obszarem współpracy NGO z Samorządem 

Województwa Łódzkiego cieszącym się największą popularnością wśród badanych 

przedstawicieli organizacji pozarządowych w 2021 roku były kultura fizyczna i sport (taki 

obszar współpracy w ubiegłym roku zadeklarowało 22 badanych, niespełna 46% ogółu 

współpracujących w 2021 r. z Samorządem Województwa Łódzkiego) oraz kultura, 

sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego (wskazanie 16 respondentów, tj. ponad 33% 

„aktywnych” organizacji, których przedstawiciele wzięli udział w Badaniu). Dużą 

popularnością cieszyły się również dziedziny: ochrona promocji i zdrowia (14 wskazań, 

ponad 29%) oraz polityka społeczna (12 respondentów, 25%). W dalszej kolejności 

znalazły się: turystyka i krajoznawstwo (7 osób, około 14,5% współpracujących w 2021 

r. z Samorządem Województwa Łódzkiego), bezpieczeństwo publiczne oraz 

ratownictwo i ochrona ludności, wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa 

obywatelskiego (po 3 wskazania). Dwóch respondentów wskazało współpracę  

z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie ochrony środowiska, a jeden 

dodatkowo wspomagania rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości. 

 

*Liczba odpowiedzi nie sumuje się do 48, ponieważ jedna osoba mogła wyszczególnić więcej niż jeden rodzaj obszaru 

tematycznego współpracy z SWŁ. 

brak wskazań

wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym
rozwoju przedsiębiorczości

ochrona środowiska

działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa
publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności

wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa
obywatelskiego

turystyka i krajoznawstwo

polityka społeczna

ochrona i promocja zdrowia

kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego

kultura fizyczna i sport
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WYKRES 6. Obszary tematyczne, w jakich organizacje 
pozarządowe biorące udział w badaniu współpracowały 

z Samorządem Województwa Łódzkiego w 2021 r. (n=48)
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W przeprowadzonym Badaniu zwrócono się do przedstawicieli organizacji 

pozarządowych o ocenę jakości współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego  

w 2021 roku. Zdecydowana większość ankietowanych wydała jej ocenę bardzo dobrą  

(26 respondentów) i dobrą (19 respondentów) – grupa organizacji pozarządowych 

zadowolonych z jakości współpracy z SWŁ w ubiegłym roku stanowiła łącznie niespełna 

92% badanych.  

W trakcie analizy uzasadnienia poszczególnych pozytywnych ocen kooperacji z SWŁ 

wyodrębniono następujące kategorie atrybutów, jakie w ocenie tej grupy badanych można 

przypisać współpracy pomiędzy SWŁ a ich organizacją. Są to: 

 kompetentni i życzliwi urzędnicy („Jako organizacja, która niedawno powstała  

i pierwszy raz wygrała mikrogrant, byliśmy bardzo zaskoczeni pomocą jaką nam oferowano. 

Często dzwoniła przesympatyczna Pani, zaangażowana w swoją pracę i tłumaczyła co jak 

zrobić. Często krok po kroku. Zdecydowanie wszystko przebiegło profesjonalnie i w bardzo 

miłej atmosferze, z czego jestem jako przedstawiciel bardzo zadowolony.”, „Pracownicy 

urzędu są bardzo otwarci i pomocni, zawsze starają się pomagać organizacjom”, 

„kompetencja, partnerstwo, życzliwość”, „Bardzo dobry kontakt przy realizacji i rozliczeniu 

zadania. Pomoc w prawidłowej realizacji”, „Miły kontakt z pracownikami Urzędu, widać z ich 

strony chęć pomocy”, „Przyjazny Urząd, przyjaźni urzędnicy, wsparcie organizacji na 

każdym etapie współpracy”, „Współpraca jest bardzo dobra. Urzędnicy są kompetentni, 

życzliwi”, „Zawsze można skonsultować pojawiające się ewentualne kłopoty przy realizacji 

działań”); 

 profesjonalizm („Współpraca na wysokim poziomie”, „Urzędnicy z którymi 

współpracuję są profesjonalistami w każdym calu. Pomoc merytoryczna, obsługa 

techniczna oraz wskazania tematyczne mogą być dawane za wzór współpracy.”, „jakość 

współpracy na poziomie bardzo dobrym, można uzyskać wyczerpującą informację, 

szczegółowe objaśnienia, pomoc na każdej płaszczyźnie współpracy”); 

 wysoka jakość komunikacji („Dobra komunikacja z urzędnikami […]”, „Doskonały 

kontakt z pracownikami Departamentu Sportu i Turystyki”); 

 przejrzystość i adekwatność obowiązujących procedur („Bardzo przejrzysty 

system rozliczania finansowego”, „Konkursy odpowiadające naszym oczekiwaniom  

i potrzebom”). 

Warto podkreślić, że zdecydowaną większość respondentów oceniających współpracę  

z Samorządem Województwa Łódzkiego w 2021 roku bardzo dobrze oraz dobrze (aż 38  
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z 45 ankietowanych, tj. ponad 84%) stanowią przedstawiciele organizacji funkcjonujących  

w swoim środowisku (lokalnym/ regionalnym/ ponadregionalnym/ ogólnopolskim) od ponad 

5 lat.  

3 respondentów w odpowiedzi na pytanie o ocenę jakości współpracy ich organizacji  

z Samorządem Województwa Łódzkiego w 2021 r. zaprezentowała ambiwalentne 

stanowisko tj. zaznaczyła opcję „Ani dobrze ani źle” (w tym jedna, która w kwestionariuszu 

ankietowym zaznaczyła, że jej organizacja w 2021 r. nie współpracowała z ww. w żadnej 

formie). Dwóch ankietowanych uzasadniło swoją ocenę wskazując swoje niezadowolenie  

z procedur dotyczących rozliczania realizacji zadań publicznych. 

W trakcie Badania 1 z respondentów zaznaczył opcję bardzo złej oceny jakości 

współpracy trzeciego sektora z Samorządem Województwa Łódzkiego w 2021 r. Trudno 

jednak stwierdzić, czy nie jest to omyłka pisarska popełniona w trakcie wypełniania 

kwestionariusza, ponieważ swoją ocenę dana osoba uzasadniła następująco: „Urzędnicy 

są kompetentni i bardzo pomocni na każdym etapie projektu.”, co stoi w sprzeczności do 

zaznaczonej przez nią opcji odpowiedzi na dane pytanie. 

Zestawienie wszystkich ocen jakości współpracy organizacji pozarządowych  

z Samorządem Województwa Łódzkiego w 2021 roku zaprezentowany zostaje na 

poniższym wykresie: 

 

Przedstawione powyżej badanie regionalnego sektora pozarządowego pozwoliło 

dokonać oceny jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi  

bardzo źle; 
1; 2%

ani dobrze, ani źle; 
3; 6%

dobrze; 
19; 39%

bardzo dobrze; 
26; 53%

WYKRES 7. Zestawienie odpowiedzi na pytanie: Jak ogólnie 
ocenia Pan/-i jakości współpracy z Samorządem Województwa 

Łódzkiego w 2021 r.? (n=49)

bardzo źle ani dobrze, ani źle dobrze bardzo dobrze
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a Samorządem Województwa Łódzkiego w 2021 roku. Docelowo ma również przyczynić 

się do optymalizacji podejmowanych aktywności w zakresie wytyczania przyszłych 

kierunków współpracy oraz planowania działań kierowanych do sektora pozarządowego. 

W Sprawozdaniu zaprezentowano jedynie wybrane aspekty przeprowadzonego badania 

kwestionariuszowego. Jego całość pn. Ocena jakości współpracy Samorządu 

Województwa Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie 

województwa łódzkiego za 2021 rok – podsumowanie badania opublikowana została na 

stronie ngo.lodzkie.pl. 

 

 

Podsumowanie 

Pomimo trwającego nadal w kraju stanu epidemii w roku 2021 Samorząd Województwa 

Łódzkiego podejmował liczne działania w dążeniu do realizacji celów i założeń przyjętych 

w Programie współpracy na 2021 r. Doświadczenia ubiegłego roku pozwoliły 

na wypracowanie rozwiązań, dzięki którym możliwe było zmniejszanie ryzyka niewykonania 

zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym m.in. poprzez wprowadzenie 

w niektórych ogłoszeniach o konkursach oraz treści umowy zapisów mówiących o realizacji 

zadań z uwzględnieniem obowiązujących w chwili ich wykonywania nakazów, zakazów 

i ograniczeń wprowadzonych w związku z obowiązującym stanem epidemii. W 2021 r. 

skorzystano także z wypracowanego w roku ubiegłym trybu zlecania realizacji zadań 

publicznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie COVID-19 i zwalczanie jego skutków 

tj. II edycji Wojewódzkiego Programu Mikrograntów.  

Ponadto w 2021 roku komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne 

Samorządu Województwa Łódzkiego podejmowały szereg działań na rzecz współpracy 

z organizacjami pozarządowymi zarówno w wymiarze finansowym zlecając realizację 

zadań, jak i w wymiarze pozafinansowym np. poprzez angażowanie organizacji 

w kształtowanie polityk publicznych na szczeblu wojewódzkim czy zwiększeniu aktywności 

społecznej.  

W celu ułatwienia współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi 

w Kancelarii Marszałka działa Wydział Inicjatyw Społecznych, który odpowiada 

za koordynację aspektów działania samorządu w odniesieniu do sektora pozarządowego. 

W 2021 roku do najważniejszych zadań Wydziału należało: 
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 ogłoszenie i nadzór nad naborem ofert w ramach II edycji Wojewódzkiego Programu 

Mikrograntów, 

 realizacja Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” w zakresie procedury naboru 

i oceny formalnej ofert, koordynowania oceny merytorycznej i przeprowadzenia 

procesu głosowania w ramach V edycji budżetu obywatelskiego oraz monitorowanie 

realizacji zadań wybranych w ramach IV edycji, 

 organizacja Forum Organizacji Pozarządowych i Pełnomocników ds. współpracy 

z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa łódzkiego, 

 obsługa administracyjna Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego, 

 prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na temat form współpracy samorządu 

województwa z organizacjami pozarządowymi oraz zagadnień kierowanych do sektora 

pozarządowego m.in. poprzez prowadzenie strony www.ngo.lodzkie.pl, 

administrowanie profili facebookowych „NGO Łódzkie” oraz „Budżet Obywatelski 

Województwa Łódzkiego”, prowadzenie podstrony poświęconej 1%. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Charakterystyka złożonych ofert oraz środki przeznaczone, przekazane 

i wykorzystane w ramach poszczególnych konkursów dotacyjnych 

Załącznik nr 2 – Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje od Samorządu Województwa 

Łódzkiego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 

Załącznik nr 3 – Zwroty przyznanych dotacji (stan na 31 stycznia 2022 r.) 

Załącznik nr 4 – Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19 – wykaz 

przyznanych dotacji i dokonanych zwrotów
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Załącznik nr 1 do Sprawozdania z realizacji 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.  

Charakterystyka złożonych ofert oraz środki przeznaczone, przekazane i wykorzystane w ramach poszczególnych konkursów 

dotacyjnych 
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Departament Środowiska 

1. 

Pierwszy otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu ekologii  
i ochrony zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego 

w ramach budżetu 
obywatelskiego 

„ŁÓDZKIE NA PLUS”  
na rok 2021 

11.02.2021 6(0) tak 225 206,68 1 5/5 1 5 185 206,68 4 248 693,00 145 206,68 143 320,93 
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2. 

Drugi otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu ekologii  
i ochrony zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego 

w ramach budżetu 
obywatelskiego 

„ŁÓDZKIE NA PLUS”  
na rok 2021 

29.04.2021 3/0 tak 50 831,75 0 3/3 0 3 50 831,75 3 51 100,00 50 831,75 49 119,35 

Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa  

3. 

Pierwszy otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu ratownictwa  
i ochrony ludności  
w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 
„ŁÓDZKIE NA PLUS” 

na rok 2021 

22.02.2021 7(0) nie 249 689,10  1 0 1 6 227 574,00  6 361 324,00  227 574,00  225 475,64  

4. 

Drugi otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu ratownictwa 
i ochrony ludności  
w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 
„ŁÓDZKIE NA PLUS” 

na rok 2021 

22.07.2021 3(0) nie 101 931,25  1 0 1 2 62 444,05  2 173 250,00  62 444,05  59 351,44 
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Departament Polityki Zdrowotnej 

5. 

Pierwszy otwarty konkurs 
ofert 

z zakresu ochrony 
i promocji zdrowia 
w ramach budżetu 

obywatelskiego 
Województwa „Łódzkie 
na Plus” na 2021 rok 

16.04.2021 4(0) tak 146 185,00  2 0 2 2 72 535,00  2 73 650,00  72 535,00  66 609,99  

Departament Kultury i Edukacji 

6. 

Pierwszy otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 
z zakresu kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa 

narodowego w 2021 roku 

16.02.2021 
106 
(0) 

nie 5 871 508,00  3 65/64 4 102 5 556 258,00  20 350 000,00  340 000,00  338 326,58  

7. 

Drugi otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 
z zakresu kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa 

narodowego w 2021 roku 

30.06.2021 45(0) nie 1 443 347,54  5 36/36 5 40 1 284 347,54  19 360 000,00  360 000,00  352 403,97  

8. 

Pierwszy otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu nauki, 
szkolnictwa wyższego, 

edukacji, oświaty  
i wychowania 
w 2021 roku 

30.06.2021 1(0) nie 11 120,00  0 0/0 0 1 11 120,00  1 50 000,00  10 000,00  9 937,00  
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9. 

Drugi otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu 
podtrzymywania i 

upowszechniania tradycji 
narodowej, 

pielęgnowania polskości 
oraz rozwoju 

świadomości narodowej, 
obywatelskiej 

i kulturowej w 2021 roku 
– w ramach budżetu 

obywatelskiego 
„ŁÓDZKIE NA PLUS”  

na 2021 rok 

23.03.2021 4(0) tak 151 500,00  0 2/2 0 4 151 500,00  4 151 500,00  151 500,00  151 500,00  

10. 

Pierwszy otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 
z zakresu kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa 

narodowego w 2021 roku 
- w ramach budżetu 

obywatelskiego 
„ŁÓDZKIE NA PLUS”  

na 2021 rok 

23.03.2021 24(0) tak 880 422,90 zł 1 17/17 1 23 865 222,90  21 974 201,00  785 223,90  773 714,87  

Departament Sportu i Turystyki 

turystyka i krajoznawstwo 

11. 

Pierwszy otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu turystyki 
i krajoznawstwa 

w 2021 r.  

16.02.2021 52(0) nie 674 876,05  4 44/44 4 48 632 406,30  28 150 000,00  143 600,00  137 107,07  
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pn. „Wydarzenia 
turystyczne na plus” 

12. 

Drugi otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu turystyki 
i krajoznawstwa  

w ramach budżetu 
obywatelskiego 

„ŁÓDZKIE NA PLUS” 

05.02.2021 29(0) nie 557 708,50  2 26/26 2 27 477 708,50  16 316 975,00  292 731,00  292 729,16  

13. 

Trzeci otwarty konkurs 
ofert na realizację 

zadania publicznego 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu turystyki i 
krajoznawstwa – zadania 
realizowanego w ramach 
budżetu obywatelskiego 

„ŁÓDZKIE NA PLUS” 

17.05.2021 4(0) nie 148 880,00  1 3/3 1 3 108 880,00  1 40 000,002  35 600,00  35 600,00  

14. 

Czwarty otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu turystyki 
i krajoznawstwa 

w 2021 r. pn. 
„Weryfikacja szlaków 

rowerowych” 

27.07.2021 16(0) tak 283 890,00  1 8/8 1 15 268 890,00  4 76 400,003  70 350,00  70 350,00  

                                            
2 Na realizację trzeciego otwartego konkursu z zakresu turystyki i krajoznawstwa przeznaczono środki niewykorzystane w drugim otwartym konkursie w łącznej wysokości 40 000,00 zł. 
3 Pierwotnie na realizację czwartego konkursu z zakresu turystyki i krajoznawstwa przeznaczono 70  000,00 zł jednak w związku z niewykorzystaniem w ramach pierwszego otwartego 
konkursu kwoty w wysokości 6 400,00 zł zwiększoną łączną kwotę środków przeznaczonych na konkurs do wysokości 76 400,00 zł. 
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kultura fizyczna 

15. 

Pierwszy otwarty konkurs 
ofert na realizację 

zadania publicznego 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu kultury 
fizycznej 

w 2021 r. pn. 
„Przygotowanie 

i organizacja zawodów 
finałowych XXVII 

Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży 

w sportach halowych – 
Łódzkie 2021” 

05.03.2021 2(0) nie 3 800 000,00  1 0 1 1 1 900 000,00  1 1 900 000,00  1 900 000,00  1 654 635,25  

16. 

Drugi otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu kultury 
fizycznej, realizowanych 

w ramach budżetu 
obywatelskiego 

„ŁÓDZKIE NA PLUS”  
na 2021 rok 

10.03.2021 23(0) nie 755 888,00  3 20/20 3 20 667 738,00  17 844 113,00  590 438,00  589 862,90  

17. 

Trzeci otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu kultury 
fizycznej w 2021 r. pn.: 
„Wydarzenia Sportowe 

na Plus” 

10.03.2021 69(0) nie 2 159 516,43  7 39/36 10 59 1 827 830,43  37 380 000,00  358 150,00  343 702,54  

18. 

Czwarty otwarty konkurs 
ofert na realizację 

zadania publicznego 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu kultury 
fizycznej na lata 2021-

06.04.2021 7(0) nie 15 186 350,00  4 1/1 4 3 10 593 000,00  1 3 550 000,00  860 000,00  859 129,16  
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2025 r. pn. „Przez Sport 
do Kompetencji”  

19. 

Piąty otwarty konkurs 
ofert na realizację 

zadania publicznego 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu kultury 
fizycznej 

w 2021 r., realizowanych 
w ramach budżetu 

obywatelskiego pn.: 
„ŁÓDZKIE NA PLUS” 

31.05.2021 9(0) nie 260 280,00  2 7/7 2 7 210 980,00  7 252 430,00  210 980,00  209 867,38  

20. 

Szósty otwarty konkurs 
ofert na realizację 

zadania publicznego 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu kultury 
fizycznej w 2021 r.  

pn.: „Sport na terenach 
wiejskich 

i małych miast”  

31.05.2021 4(0) nie 449 213,00  3 0 3 1 222 400,00  1 200 000,00  200 000,00  200 000,00  

21. 

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” 

11.06.2021 11(0) nie 364 902,28  5 6/5 6 5 176 699,28  4 275 000,00  106 340,00  106 340,00  

22. 

Ósmy otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu kultury 
fizycznej w 2021 r.  

pn.: „Szkolenie sportowe 
dla dzieci i młodzieży  

11.06.2021 9(0) nie 274 609,00  1 8/8 1 8 237 109,00 8 275 000,00  167 947,00  167 947,00 
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w sportach 
indywidualnych” 

23. 

Dziewiąty otwarty 
konkurs ofert na 
realizację zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu kultury 
fizycznej w 2021 r.  

pn.: „Sport na terenach 
wiejskich i małych miast” 

11.06.2021 42(0) nie 404 609,00  6 35/34 7 35 343 534,00  26 250 000,00  249 952,00  249 952,00  

24. 

Dziesiąty otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu kultury 
fizycznej w 2021 r.  

pn.: „Rodzinny festiwal 
sportowy” 

11.06.2021 7(0) nie 590 652,00 2 5/5 2 5 448 076,00 1 100 000,00  82 700,00  82 700,00  

25. 

Jedenasty otwarty 
konkurs ofert na 

realizację zadania 
publicznego 

Województwa Łódzkiego 
z zakresu kultury 

fizycznej w 2021 r. pn.: 
„Umiem Pływać”  

02.07.2021 4(0) nie 800 000,00  1 2/2 1 3 600 000,00  1 200 000,00  200 000,00  200 000,00  

26. 

Dwunasty otwarty 
konkurs ofert na 

realizację zadania 
publicznego 

Województwa Łódzkiego 
z zakresu kultury 

fizycznej na lata 2021-
2022 pn.: „Sport Szkolny”  

02.07.2021 2(0) nie 831 000,00 1 1/1 1 1 496 000,00 1 300 000,00 100 000,00 100 000,00  

27. 

Trzynasty otwarty 
konkurs ofert na 

realizację zadania 
publicznego 

Województwa Łódzkiego 
z zakresu kultury 

02.07.2021 2(0) nie 4 345 987,00 1 0 1 1 2 271 987,00 1 1 866 500,00  315 100,00  315 100,00 
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fizycznej na lata 2021-
2022.  

pn.: „Interdyscyplinarne 
szkolenie  

i współzawodnictwo 
sportowe”  

28. 

Czternasty otwarty 
konkurs ofert na 

realizację zadania 
publicznego 

Województwa Łódzkiego 
z zakresu kultury 

fizycznej 
w 2021 r. pn.: „Sport 

Akademicki  
w Województwie 

Łódzkim” 

17.09.2021 1(0) nie 38 000,00 0 0 0 1 38 000,00 1 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

29. 

Piętnasty otwarty 
konkurs ofert na 
realizację zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu kultury 
fizycznej w 2021 r.  
pn.: „Sport dla osób  

z 
niepełnosprawnościami” 

17.09.2021 5(0) nie 95 879,72 0 5/5 0 5 95 879,72  5 230 000,00  95 879,72  95 388,34 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 

30. 

Pierwszy otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu pomocy 
społecznej, w tym 
pomocy rodzinom 
i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans 
tych rodzin i osób – 
polityki prorodzinnej.  

19.02.2021 3(0) nie 689 052,50 1 2/2 1 2 459 052,50 1 230 000,00 230 000,00 230 000,00 
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Organizacja wypoczynku 
letniego dla dzieci 

i młodzieży z rodzin 
wielodzietnych. 

31. 

Pierwszy otwarty konkurs 
ofert na powierzenie 

realizacji zadań 
publicznych 

Województwa Łódzkiego 
z zakresu wspierania 

rodziny i systemu pieczy 
zastępczej na lata 2021-

2024 – prowadzenie 
interwencyjnego ośrodka 

preadopcyjnego 

05.03.2021 2(0) nie 10 231 600,00 1 1/1 1 1 5 115 600,00 1 5 115 600,00 735 754,00 712 945,07 

32. 

Pierwszy otwarty konkurs 
ofert na wsparcie  
realizacji zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu 
przeciwdziałania 
uzależnieniom 

 i patologiom społecznym 
– Działania z zakresu 

przeciwdziałania 
alkoholizmowi w 2021 r. 

15.03.2021 30(0) nie 1 073 072,50 7 5/5 7 23 807 889,50 13 350 000,00 350 000,00  348 682,55 

33. 

Pierwszy otwarty konkurs 
ofert na wsparcie  
realizacji zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu 
przeciwdziałania 
uzależnieniom  

i patologiom społecznym 
– Działania z zakresu 

przeciwdziałania 
narkomanii w 2021 r. 

15.03.2021 14(0) nie 390 672,80  1 6/6 1 13 353 972,80  8 130 000,00  130 000,00  128 910,00  
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34. 

Pierwszy otwarty konkurs 
ofert na wsparcie  
realizacji zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu 
 ochrony i promocji 

zdrowia, w tym 
działalności leczniczej 
w rozumieniu ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej 
– Działania z zakresu 

przeciwdziałania 
HIV/AIDS w 2021 r. 

15.03.2021 4(0) nie 43 157,00 1 0/0 1 3 33 657,00  3 60 000,00  23 951,00  23 951,00  

35. 

Pierwszy otwarty konkurs 
ofert na wsparcie  
realizacji zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu pomocy 
społecznej, w tym 
pomocy rodzinom 
i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans 
tych rodzin i osób – 
Działania z zakresu 

przeciwdziałania 
przemocy w 2021 r. 

15.03.2021 13(0) nie 425 764,00  4 0/0 4 9 320 824,00  5 80 000,00  80 000,00  79 939,10  
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36. 

Pierwszy otwarty konkurs 
ofert na powierzenie  

realizacji zadań 
publicznych 

Województwa Łódzkiego 
w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 
Województwa Łódzkiego 

„ŁÓDZKIE NA PLUS” 
z zakresu 

przeciwdziałania 
uzależnieniom 

i patologiom społecznym 
– „Rodzina w sieci” 

w 2021 r. 

15.03.2021 1(0) nie 40 000,00  0 0/0 0 1 40 000,00  1 40 000,00  40 000,00  36 088,47  

37. 

Pierwszy otwarty konkurs 
ofert na wsparcie 
realizacji zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu pomocy 
społecznej, w tym 
pomocy rodzinom 
i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans 
tych rodzin i osób – 

Działania na rzecz osób 
starszych w 2021 r. 

15.03.2021 19(0) nie 340 584,00 2 0/0 2 17 304 698,00  16 200 000,00  200 000,00  182 696,53  

38. 

Pierwszy otwarty konkurs 
ofert na powierzenie 

realizacji zadań 
publicznych 

Województwa Łódzkiego 
z zakresu pomocy 
społecznej, w tym 
pomocy rodzinom  
i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans 
tych rodzin i osób – 

15.03.2021 1(0) nie 100 000,00  0 0/0 0 1 100 000,00  1 100 000,00  100 000,00  99 975,02  
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rozwój ekonomii 
społecznej w 2021 r. 

39. 

Pierwszy otwarty konkurs 
ofert na wsparcie 
realizacji zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu pomocy 
społecznej, w tym 
pomocy rodzinom  
i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans 

tych rodzin i osób  
w 2021 r. 

15.03.2021 19(0) nie 514 222,50  1 10/10 2 17 460 762,50  11 230 000,00  213 432,00  213 432,00  

40. 

Drugi otwarty konkurs 
ofert na wsparcie 
realizacji zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu pomocy 
społecznej, w tym 
pomocy rodzinom  
i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans 
tych rodzin i osób – 

działania na rzecz osób 
starszych – Senior  

w potrzebie w 2021 r. 

15.03.2021 2(0) nie 58 800,00  0 1/1 0 2 58 800,00  2 70 000,00  44 700,00  35 199,47  

41. 

Trzeci otwarty konkurs 
ofert na powierzenie 

realizacji zadań 
publicznych 

Województwa Łódzkiego 
w ramach budżetu 

obywatelskiego 
„ŁÓDZKIE NA PLUS”,  

z zakresu pomocy 
społecznej, w tym 
pomocy rodzinom 

15.03.2021 1(0) nie 32 600,00  0 1/1 0 1 32 600,00  1 32 600,00  32 600,00  32 600,00  
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 i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans 
tych rodzin i osób – 

działania na rzecz osób 
starszych: „Aktywny 
senior!” w 2021 roku 

42. 

Czwarty otwarty konkurs 
ofert 

 na powierzenie realizacji 
zadań publicznych 

Województwa Łódzkiego 
w ramach budżetu 

obywatelskiego 
„ŁÓDZKIE NA PLUS”, 

z zakresu pomocy 
społecznej, w tym 
pomocy rodzinom  
i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans 
tych rodzin i osób – 

działania na rzecz osób 
starszych „Senioralne 
podróże małe i duże” 

w 2021 roku 

15.03.2021 1(0) nie 40 000,00  1 0/0 1 0 0 0 40 000,00  0,004  0,00  

43. 

Pierwszy otwarty konkurs 
ofert 

 na powierzenie realizacji 
zadań publicznych 

Województwa Łódzkiego 
w ramach budżetu 

obywatelskiego 
„ŁÓDZKIE NA PLUS”,  

z zakresu pomocy 
społecznej – „Święto 

Pracowników Pomocy 

15.03.2021 0(0) nie 0,00  0 0/0 0 0 0 0 40 000,00  0,005  0,00  

                                            
4 Konkurs został unieważniony ze względu na fakt, iż w odpowiedzi na konkurs wpłynęła tylko jedna ofert, która  nie spełniła wymogów formalnych. 
5 Konkurs został unieważniony ze względu na fakt, że w odpowiedzi na konkurs nie wpłynęła żadna oferta. 
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Społecznej – Powiatowe” 
w 2021 roku 

44. 

Pierwszy otwarty konkurs 
ofert na wsparcie 
realizacji zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu wspierania 
rodziny i systemu pieczy 
zastępczej w 2021 roku 

15.03.2021 

3(0)  
1 

wyco-
fana 

nie 105 604,00 1 1/1 1 1 37 232,00  1 50 000,00  27 062,00  27 062,00  

45. 

Pierwszy otwarty konkurs 
ofert na wsparcie 
realizacji zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego  

z zakresu pomocy 
społecznej, w tym 
pomocy rodzinom 
i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans 
tych rodzin i osób – 
polityka prorodzinna  

w 2021 roku 

15.03.2021 12(0) nie 421 116,20 4 3/3 4 8 321 831,20  8 250 000,00  240 665,00  231 367,94  

46. 

Drugi otwarty konkurs na 
powierzenie realizacji 

zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego 

w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 

Województwa Łódzkiego 
„ŁÓDZKIE NA PLUS” za 

rok 2020 z zakresu 
pomocy społecznej, w 
tym pomocy rodzinom  

i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans 
tych rodzin i osób – 

15.03.2021 0(0) nie 0 0 0 0 0 0 0 40 000,00  06 0 

                                            
6 Konkurs został unieważniony ze względu na fakt, że w odpowiedzi na konkurs nie wpłynęła żadna oferta. 
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polityka prorodzinna w 
2021 roku, na realizację 

zadania pn. Dzień 
Rodziny w gminie 

Bedlno, czyli integracja 
międzypokoleniowa 

47. 

Trzeci otwarty konkurs 
na powierzenie realizacji 

zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego 

w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 

Województwa Łódzkiego 
„ŁÓDZKIE NA PLUS” za 

rok 2020 z zakresu 
pomocy społecznej,  

w tym pomocy rodzinom 
i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans 
tych rodzin i osób – 

polityka prorodzinna w 
2021 roku, na realizację 

zadania pn. Aktywne 
wakacje dla 

mieszkańców powiatu 
wieluńskiego 

15.03.2021 0(0) nie 0 0 0 0 0 0 0 11 090,00  07 0 

48. 

Pierwszy otwarty konkurs 
ofert na wsparcie 
realizacji zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 
z zakresu działalności na 

rzecz osób 
niepełnosprawnych 

w 2021 roku 

15.03.2021 21(0) nie 493 433,00  6 6/6 7 14 313 467,00  14 230 000,00  230 000,00  229 141,28  

                                            
7 Konkurs został unieważniony ze względu na fakt, że w odpowiedzi na konkurs nie wpłynęła żadna oferta. 
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49. 

Drugi otwarty konkurs 
ofert na powierzenie 

realizacji zadań 
publicznych 

Województwa Łódzkiego 
w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 
Województwa Łódzkiego 

„ŁÓDZKIE NA PLUS  
na rok 2020 z zakresu 
działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych 
w 2021 roku. Tytuł 

zadania: Rehabilitacja 
osób niepełnosprawnych 

i poradnictwo 
specjalistyczne. 

15.03.2021 0(0) nie 0 0 0/0 0 0 0 0 39 210,00 08 0 

50.  

Trzeci otwarty konkurs 
ofert na powierzenie 

realizacji zadań 
publicznych 

Województwa Łódzkiego 
w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 
Województwa Łódzkiego 
„ŁÓDZKIE NA PLUS na 

rok 2020 z zakresu 
działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych 
w 2021 roku. Tytuł 

zadania: „Bliżej nieba” – 
wycieczka dla osób 
niepełnosprawnych. 

15.03.2021 1(0) nie 17 800,00  1 0/0 1 0 0 0 17 850,00  09 0 

                                            
8 Konkurs został unieważniony ze względu na fakt, że w odpowiedzi na konkurs nie wpłynęła żadna oferta. 
9 Konkurs został unieważniony ze względu na fakt, iż w odpowiedzi na konkurs wpłynęła tylko jedna ofert, która  nie spełniła wymogów formalnych. 
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51.  

Czwarty otwarty konkurs 
ofert na powierzenie 

realizacji zadań 
publicznych 

Województwa Łódzkiego 
w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 
Województwa Łódzkiego 

„ŁÓDZKIE NA PLUS”  
na rok 2021 z zakresu 
działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych 
w 2021 roku. Tytuł 

zadania: Rehabilitacja 
ruchowa i logopedyczna 
dla niepełnosprawnych 

podopiecznych 
Stowarzyszenia. Wykłady 

dla opiekunów oraz 
mieszkańców powiatu 

brzezińskiego. 

15.03.2021 1(0) nie 39 986,00 1 0/0 1 0 0 0 39 986,00  010 0 

52.  

Piąty otwarty konkurs 
ofert na powierzenie 

realizacji zadań 
publicznych 

Województwa Łódzkiego 
w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 
Województwa Łódzkiego 

„ŁÓDZKIE NA PLUS”  
na rok 2021 z zakresu 
działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych 
w 2021 roku. Tytuł 

zadania: Wycieczka do 
ZOO/Orientarium oraz 

Warsztaty Czekoladowe 
dla niepełnosprawnych 

15.03.2021 1(0) nie 9 214,00 1 0/0 1 0 0 0 9 214,00  011 0 

                                            
10 Konkurs został unieważniony ze względu na fakt, iż w odpowiedzi na konkurs wpłynęła tylko jedna ofert, która  nie spełniła wymogów formalnych. 
11 Konkurs został unieważniony ze względu na fakt, iż w odpowiedzi na konkurs wpłynęła tylko jedna ofert, która  nie spełniła wymogów formalnych. 
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i ich opiekunów z powiatu 
brzezińskiego. 

53. 

Drugi otwarty konkurs 
ofert 

 na powierzenie realizacji 
zadań publicznych 

Województwa Łódzkiego 
w ramach budżetu 

obywatelskiego 
„ŁÓDZKIE NA PLUS”, 

z zakresu pomocy 
społecznej – „Święto 

Pracowników Pomocy 
Społecznej – Powiatowe” 

w 2021 roku 

21.05.2021 2(0) nie 80 000,00  1 0/0 1 1 40 000,00  1 40 000,0012  40 000,00  39 999,91  

54.  

Czwarty otwarty konkurs 
na powierzenie realizacji 

zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego 

w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 

Województwa Łódzkiego 
„ŁÓDZKIE NA PLUS” za 

rok 2020 z zakresu 
pomocy społecznej, 

w tym pomocy rodzinom 
i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans 
tych rodzin i osób – 
polityka prorodzinna 

w 2021 roku, na 
realizację zadania pn. 

Dzień Rodziny w gminie 
Bedlno, czyli integracja 

międzypokoleniowa 

21.05.2021 0(0) nie 0 0 0 0 0 0 0 40 000,00  013 0 

                                            
12 Konkurs został ogłoszony ze środków niewykorzystanych w ramach konkursu opisanego w poz. 43. 
13 Konkurs został ogłoszony ze środków niewykorzystanych w ramach konkursu opisanego w poz. 46.Konkurs został unieważniony ze względu na fakt, że w odpowiedzi na konkurs nie 

wpłynęła żadna oferta. 
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55. 

Piąty otwarty konkurs 
ofert na powierzenie 

realizacji zadań 
publicznych 

Województwa Łódzkiego 
w ramach budżetu 

obywatelskiego 
„ŁÓDZKIE NA PLUS”,  

z zakresu pomocy 
społecznej, w tym 
pomocy rodzinom  
i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans 
tych rodzin i osób – 

działania na rzecz osób 
starszych: „Senioralne 
podróże małe i duże” 

w 2021 roku 

21.05.2021 1(0) nie 40 000,00  0 1/1 0 1 40 000,00  1 40 000,00  40 000,00  22 438,00  

56.  

Piąty otwarty konkurs na 
powierzenie realizacji 

zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego 

w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 

Województwa Łódzkiego 
„ŁÓDZKIE NA PLUS” za 

rok 2020 z zakresu 
pomocy społecznej, 

w tym pomocy rodzinom 
i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans 
tych rodzin i osób – 

polityka prorodzinna w 
2021 roku, na realizację 

zadania pn. Aktywne 
wakacje dla 

21.05.2021 0 nie 0 0 0 0 0 0 0 11 090,00  014 0 

                                            
14 Konkurs został ogłoszony ze środków niewykorzystanych w ramach konkursu opisanego w poz. 47. Konkurs został unieważniony ze względu na fakt, że w odpowiedzi na konkurs nie 

wpłynęła żadna oferta. 
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mieszkańców powiatu 
wieluńskiego 

57. 

Szósty otwarty konkurs 
ofert na powierzenie 

realizacji zadań 
publicznych 

Województwa Łódzkiego 
w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 
Województwa Łódzkiego 
„ŁÓDZKIE NA PLUS” na 

rok 2020 z zakresu 
działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych 
w 2021 roku, tytuł 

zadania: Rehabilitacja 
osób niepełnosprawnych 

i poradnictwo 
specjalistyczne 

21.05.2021 1(0) nie 39 210,00  0 0/0 0 1 39 210,00  1 39 210,0015  39 210,00  39 210,00 

58. 

Siódmy otwarty konkurs 
ofert na powierzenie 

realizacji zadań 
publicznych 

Województwa Łódzkiego 
w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 
Województwa Łódzkiego 

„ŁÓDZKIE NA PLUS”  
na rok 2020 z zakresu 
działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych 
w 2021 roku, tytuł 

zadania: Tytuł zadania: 
„Bliżej nieba” – 

wycieczka dla osób 
niepełnosprawnych 

21.05.2021 1(0) nie 17 850,00  0 0/0 0 1 17 850,00  1 17 850,0016  17 850,00  0,00 

                                            
15 Środki przeznaczone na konkurs pochodzą ze środków niewykorzystanych w ramach konkursu opisanego w poz. 49. 
16 Środki przeznaczone na konkurs pochodzą ze środków niewykorzystanych w ramach konkursu opisanego w poz. 50. 
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59. 

Ósmy otwarty konkurs 
ofert na powierzenie 

realizacji zadań 
publicznych 

Województwa Łódzkiego 
w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 
Województwa Łódzkiego 

„ŁÓDZKIE NA PLUS”  
na rok 2021 z zakresu 
działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych 
w 2021 roku. Tytuł 

zadania: Rehabilitacja 
ruchowa i logopedyczna 
dla niepełnosprawnych 

podopiecznych 
Stowarzyszenia. Wykłady 

dla opiekunów oraz 
mieszkańców powiatu 

brzezińskiego. 

21.05.2021 1(0) nie 39 986,00  0 0/0 0 1 39 986,00  1 39 986,0017  39 986,00 39 983,81 

60. 

Dziewiąty otwarty 
konkurs ofert na 

powierzenie realizacji 
zadań publicznych 

Województwa Łódzkiego 
w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 
Województwa Łódzkiego 
„ŁÓDZKIE NA PLUS” na 

rok 2021 z zakresu 
działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych 
w 2021 roku. Tytuł 

zadania: Wycieczka do 
ZOO/Orientarium oraz 

Warsztaty Czekoladowe 
dla niepełnosprawnych 

21.05.2021 1(0) nie 9 214,00 0 0/0 0 1 9 214,00 1 9 214,00 18 9 214,00  9 214,00 

                                            
17 Środki przeznaczone na konkurs pochodzą ze środków niewykorzystanych w ramach konkursu opisanego w poz. 51. 
18 Środki przeznaczone na konkurs pochodzą ze środków niewykorzystanych w ramach konkursu opisanego w poz. 52. 
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i ich opiekunów z powiatu 
brzezińskiego. 

61. 

Pierwszy otwarty konkurs 
ofert na wsparcie 
realizacji zadań 

publicznych ze środków 
Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

będących w dyspozycji 
Województwa Łódzkiego, 
z zakresu działalności na 

rzecz osób 
niepełnosprawnych  

w 2021 roku 

21.05.2021 11(0) nie 258 641,00  6 4/4 6 5 105 442,00  4 100 000,00  65 600,00  57 810,00 

62.  

Drugi otwarty konkurs 
ofert na wsparcie 
realizacji zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu wspierania 
rodziny i systemu pieczy 
zastępczej w 2021 roku 

30.07.2021 1(0) Nie 39 938,00 0 1/1 0 1 39 938,00  1 22 938,0019  22 938,00  22 938,00  

63.  

Drugi otwarty konkurs 
ofert na wsparcie  
realizacji zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu ochrony 
i promocji zdrowia, w tym 

działalności leczniczej  
w rozumieniu ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011r. 
o działalności leczniczej 
– Działania z zakresu 

30.07.2021 1(0) Nie 7 102,00 0 1/1 1 0 0 0 36 049,0020  0,00 0,00 

                                            
19 Na ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 

roku wykorzystano środki w wysokość 22 938,00 zł niewykorzystane w pierwszym konkursie w tym zakresie – poz. 44. 
20 Na konkurs przeznaczono kwotę środków w wysokości 36 049,00 zł, która nie został wykorzystana w pierwszym otwartym konkursie ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych 

Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej – Działania z zakresu 
przeciwdziałania HIV/AIDS w 2021 r. Ze względu na fakt, iż w konkursie wpłynęła 1 oferta nie spełniająca wymogów formalnych konkurs został unieważniony. 
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przeciwdziałania 
HIV/AIDS  
w 2021 r. 

64. 

Szósty otwarty konkurs 
ofert na wsparcie  
realizacji zadań z 
zakresu pomocy 

społecznej, w tym 
pomocy rodzinom  
i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans 
tych rodzin i osób – 

działania na rzecz osób 
starszych: Senior  

w potrzebie w 2021 r. 

30.07.2021 1(0) nie 37 640,00 0 1/1 0 1 37 640,00 1 25 300,0021 25 004,00 25 004,00 

65.  

Szósty otwarty konkurs 
ofert na wsparcie 
realizacji zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu pomocy 
społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i 
osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans 
tych rodzin i osób – 
polityka prorodzinna 

w 2021 roku 

30.07.2021 3(0) Nie 28 807,00 0 1/1 0 3 28 807,00 1 9 335,0022  9 330,00  9 330,00 

                                            
21 Na konkurs przeznaczono kwotę środków niewykorzystanych w ramach konkurs opisanego w poz. 40.  
22 Na ogłoszenie szóstego otwartego konkurs ofert  na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2021  przeznaczono 9 335,00 zł środków niewykorzystanych w pierwszym konkursie 
ogłoszonym w tym zakresie opisanego w poz. 45. 
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66. 

Siódmy otwarty konkurs 
na powierzenie realizacji 

zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego 

w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 

Województwa Łódzkiego 
„ŁÓDZKIE NA PLUS”  
za rok 2020 z zakresu 
pomocy społecznej,  

w tym pomocy rodzinom  
i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans 
tych rodzin i osób – 
polityka prorodzinna  

w 2021 roku, na 
realizację zadania pn. 

Dzień Rodziny w gminie 
Bedlno, czyli integracja 

międzypokoleniowa 

30.07.2021 1(0) Nie 40 000,00  0 0 0 1 40 000,00  1 40 000,0023  40 000,00  40 000,00  

67. 

Ósmy otwarty konkurs na 
powierzenie realizacji 

zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego 

w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 

Województwa Łódzkiego 
„ŁÓDZKIE NA PLUS” za 

rok 2020 z zakresu 
pomocy społecznej,  

w tym pomocy rodzinom  
i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans 
tych rodzin i osób – 
polityka prorodzinna  

w 2021 roku, na 

30.07.2021 1(0) Nie 11 090,00 0 0 0 1 11 090,00 1 11 090,0024 11 090,00 11 090,00 

                                            
23 Konkurs został ogłoszony ze środków niewykorzystanych w ramach konkursu opisanego w poz. 54. 
24 Konkurs został ogłoszony ze środków niewykorzystanych w ramach konkursu opisanego w poz. 56. 
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realizację zadania pn. 
Aktywne wakacje dla 
mieszkańców powiatu 

wieluńskiego 

 

* środki zaplanowane w budżecie Województwa Łódzkiego na 2021 r. (pierwsza uchwalona wersja budżetu bez aktualizacji w ciągu roku) 
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Załącznik nr 2 do Sprawozdania z realizacji 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. 

 

Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje 

Lp. Konkurs/zadanie Nazwa organizacji 
Kwota 

przekazanej 
dotacji 

Powierzenie/wsparcie Forma prawna 
Gmina,  

w której siedzibę 
ma organizacja 

Powiat, w którym 
zarejestrowana 

jest  
organizacja 

Departament Środowiska 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2021 

1. 

Architekci przestrzeni –
ekologiczne warsztaty dla 

mieszkańców powiatu 
piotrkowskiego  

KLUB ROWEROWY – 
TANDEM 

36 800,00 zł powierzenie stowarzyszenie Gorzkowice piotrkowski 

2. 
"Pszczoły i miód Made in 

Wieluń"  
Fundacja Made in Wieluń 40 000,00 zł powierzenie fundacja Wieluń wieluński 

3. Wspólny EKOgródek  
KOŁO GOSPODYŃ 

WIEJSKICH 
"BRUDNOWIANKI"  

32 500,00 zł powierzenie 
koło gospodyń 

wiejskich 
Dalików poddębicki 

4. 

Eko-warsztaty 
w szkołach 

podstawowych 
na terenie powiatu 

radomszczańskiego  

Fundacja Aktywnego 
Kształcenia i Rekreacji 

SALIX 
35 906,68 zł powierzenie fundacja Opoczno opoczyński 

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2021 

5. 

Ratujemy pszczoły! „Jeśli 
pszczół zabraknie, 

ludzkość przetrwa cztery 
lata” Albert Einstein  

Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Gminy 

Sędziejowice 
15 550,00 zł powierzenie stowarzyszenie Sędziejowice łaski 
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6. 

Zakup czujnika jakości 
powietrza z zewnętrznym 

wyświetlaczem wraz  
z oczyszczaczami 

powietrza dla 
przedszkola  

Lokalna Grupa Działania 
"Podkowa" 

24 731,75 zł powierzenie stowarzyszenie Zduńska Wola zduńskowolski 

7. 
Łąka kwietna 
w Radomsku  

Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew 

Łódzka 
10 550,00 zł powierzenie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach Budżetu Obywatelskiego  
„ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2021  

8.  „Nie” bawimy się ogniem 
„SKY TEAM” Klub 

Miłośników Lotnictwa Ziemi 
Brzezińskiej  

40 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Brzeziny  brzeziński  

9. Świadomi-Bezpieczni  
Ochotnicza Straż Pożarna  

w Żaglinach 
30 656,00 zł powierzenie stowarzyszenie Sędziejowice  łaski  

10. 

Zlot integrujący 
motocyklistów powiatu 
pabianickiego z okazji 

reaktywacji historycznej 
sekcji motorowej PTC 

Pabianickie Towarzystwo 
Cyklistów w Pabianicach 

37 500,00 zł powierzenie stowarzyszenie Pabianice  pabianicki  

11. 

 Bezpiecznie nad wodą, 
czyli z ratownictwem 

wodnym na "TY" – piknik 
dla mieszkańców 

Piotrkowa 
Trybunalskiego 

Rejonowe Wodne 
Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe w Piotrkowie 
Trybunalskim                     

40 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie 
 Piotrków 

Trybunalski  
m. Piotrków 
Trybunalski  

12. 
 „Ratujemy życie” – 

pierwsza pomoc 
przedmedyczna 

FUNDACJA NA RZECZ 
DZIECI MŁODZIEŻY 

DOROSŁYCH STARSZYCH 
ORAZ 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
USKRZYDLENI 

40 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie 
Piotrków 

Trybunalski  
m. Piotrków 
Trybunalski  

13. 
 Bezpiecznie nad wodą – 

zajęcia edukacyjno-
szkoleniowe 

Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe 

Oddział w Skierniewicach 
39 418,00 zł powierzenie stowarzyszenie Skierniewice m. Skierniewice 
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Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE 
NA PLUS” na rok 2021 

14. 

Jak unikać kłótni 
w szkole – cykl spotkań 

na temat mediacji 
rówieśniczych 

Tomaszowskie 
Stowarzyszenie Mediatorów 

38 650,00 zł powierzenie stowarzyszenie zwykłe 
Tomaszów 
Mazowiecki  

tomaszowski  

15. 

Akcja bezpieczeństwo – 
poprawa świadomości 
mieszkańców powiatu 

łódzkiego wschodniego 
o zagrożeniach dnia 

powszedniego 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Koluszkach   

23 794,05 zł powierzenie stowarzyszenie Koluszki  łódzki wschodni  

Departament Polityki Zdrowotnej 

Pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach budżetu obywatelskiego Województwa „Łódzkie na Plus” na 2021 rok  

16. 
Aktywni, uśmiechnięci, 

zdrowi 

Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością 
Intelektualną, Koło 

w Konstantynowie Łódzkim 

32 535,00 zł powierzenie stowarzyszenie 
Konstantynów 

Łódzki 
 pabianicki 

17. 

Dzieciaki walczą 
z rakiem! Pomoc 

psychologiczna dla 
pacjentów oddziałów 

onkologicznych szpitala 
przy Spornej 

Fundacja Gajusz  40 000,00 zł powierzenie fundacja  Łódź m. Łódź 

Departament Kultury i Edukacji 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku 

18. 
 Koncerty w 120 rocznicę 

urodzin „Prymasa 
Tysiąclecia” 

Fundacja "Canto Pro 
Classica" 

20 000,00 zł wsparcie fundacja Brzeziny brzeziński 
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19. 
Pamiętamy – nietypowa 

odsłona patriotyzmu 
młodych 

Stowarzyszenie "Nadzieja" 8 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie 
Tomaszów 
Mazowiecki 

tomaszowski 

20. 

XVII Ogólnopolski 
Festiwal Folkloru 

Miejskiego – Piotrków 
2021 

Stowarzyszenie Folkloru 
Miejskiego "Agrafa" 

20 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie 
Piotrków 

Trybunalski 
m. Piotrków 
Trybunalski 

21. 

VII Miasteczko 
Złotnickiego – dwa wieki 
tradycji przemysłowych 

Zduńskiej Woli 

Towarzystwo Przyjaciół 
Zduńskiej Woli 

12 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Zduńska Wola zduńskowolski 

22. 

Rola Prymasa 
Tysiąclecia Stefana 

Wyszyńskiego 
w dziejach narodu 

polskiego 

Bełchatowskie 
Stowarzyszenie Miłośników 

Muzyki Chrześcijańskiej 
"Syjon" 

30 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Bełchatów bełchatowski 

23. 
"Zainspirowani 
Chełmońskim" 

Łowicki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

20 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łowicz łowicki 

24. 

"Niepodległa – 
Suwerenna – wystawa 

malarstwa pod 
patronatem Prezydenta 

RP Andrzeja Dudy –  
w hołdzie Prymasowi 

Tysiąclecia Kardynałowi 
Stefanowi 

Wyszyńskiemu." 

Stowarzyszenie Artystyczne 
w Pajęcznie 

30 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Pajęczno pajęczański 

25. 
Festival im. Benedykta 

Polaka w Tumie 

Fundacja Wspierania 
i Rozwoju Kultury Via 

Culturae 
7 000,00 zł wsparcie fundacja Łódź m. Łódź 

26. 
publikacja "Zeszytów 
Radomszczańskich"  

t. XIX 

Polskie Towarzystwo 
Historyczne Oddział 

w Radomsku 
2 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Radomsko radomszczański 

27. 
Powiększenie: 
Orbitowanie 

z Lemem 
Fundacja "Miasto Kultury" 30 000,00 zł wsparcie fundacja Łódź m. Łódź 
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28. 

Przykłady małej 
architektury sakralnej 
w dorobku kulturowym 

ziemi piotrkowskiej 

Stowarzyszenie Aktywni 
Plus 

8 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie 
Piotrków 

Trybunalski 
m. Piotrków 
Trybunalski 

29. 

XII Międzynarodowy 
Festiwal Muzyczny 
"Słowo i Muzyka 

u Jezuitów" 

Stowarzyszenie – "Słowo 
i Muzyka u Jezuitów" 

30 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

30. 
40. Jubileuszowy 

Konkurs Wąglański Maj 
Poezji 

Towarzystwo Przyjaciół 
Wąglan 

6 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Białaczów opoczyński 

31. 
Sami nie wiemy co 

potrafimy ... – jarmark 
dorobku polskiej wsi 

Fundacja "Inicjatywy 
Powiatu Poddębickiego" 

27 000,00 zł wsparcie fundacja Poddębice poddębicki 

32. 

Niepodległa Polska 
Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego i Witolda 
Pileckiego. 

Fundacja "Zdrowy Wybór" 15 000,00 zł wsparcie fundacja Zgierz zgierski 

33. 

Pokolenie "niezłomne" – 
bohaterowie konspiracji 
w powiecie wieluńskim 

i pajęczańskim  
i w literaturze 

Fundacja Słowem Pisane 17 000,00 zł wsparcie fundacja Wieluń wieluński 

34. 
Spektakl teatralny "Ja, 

Lem..." 
Stowarzyszenie "Forum Dla 

Ojczyzny" 
15 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

35. 

Pierwszy otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań 

publicznych 
Województwa Łódzkiego 
z zakresu kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury  
i dziedzictwa 

narodowego w 2021 
roku/43. Ogólnopolski 

Przegląd Piosenki  
i Przyśpiewki Ludowej 

Towarzystwo Imienia Marii 
Konopnickiej Oddział  
w Górach Mokrych 

15 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Przedbórz radomszczański 

36. 

I wyszedłeś, jasny synku, 
z czarną bronią w noc… 

wieluńskie ślady 
Powstania 1944 

Stowarzyszenie Historyczne 
"Bataliony Obrony 

Narodowej" 
8 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Wieluń wieluński 
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37. 
Sztuka i Pamięć Wśród 

Wzniesień Łódzkich 
Fundacja Centrum 

Św. Ojca Pio 
20 000,00 zł wsparcie fundacja Nowosolna łódzki wschodni 

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku 

38. 
  2. Cykl koncertów 

"Revertimini ad fontes" 
2021 

Fundacja "Muzyka Do 
Potęgi" 

26 000,00 zł wsparcie fundacja Andrespol łódzki wschodni 

39. 

Patriotyzm i odwaga  
w cieniu totalitaryzmu – 

sylwetki wielkich 
Polaków: Witolda 

Pileckiego 
i Stefana Wyszyńskiego 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Mileszek 

19 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

40. 

Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki 

Sakralnej Gaude Mater 
im. Krzysztofa Pośpiecha 

Stowarzyszenie Wspólnota 
Gaude Mater 

29 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Częstochowa m. Częstochowa 

41. 

Koncert ku czci 
Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego i Biskupa 
Józefa Zawitkowskiego – 

"Jednemu Bogu przez 
Maryję" 

Fundacja Klub Rozwoju 
Kompetencji 

25 000,00 zł wsparcie fundacja Łowicz łowicki 

42. 
III Przegląd Tradycji 

Bożonarodzeniowych 

Polskie Stowarzyszenie 
Ludzi Cierpiących Na 

Padaczkę – Oddział Łódzki 
14 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Ozorków zgierski 

43. Powrót do przeszłości 
Stowarzyszenie Wspierania 

Inicjatyw Społecznych 
"Szansa" 

15 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Dąbrowice kutnowski 

44. 

 "Na Księżyc  
i z powrotem... 

kosmiczna podróż ze 
Stanisławem Lemem" 

Stowarzyszenie 
Rozprzanie.pl 

15 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Rozprza piotrkowski 

45. 
Kocham, więc jestem – 
muzyczne listy z getta 

tomaszowskiego 

Stowarzyszenie "Obszary 
Kultury" 

25 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 
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46. 

Tożsamość młodych 
pokoleń 

w dorobku lokalnym  
i regionalnym – 

popularyzacja polskiej 
kultury w muzyce, 

w poezji przez zespół 
Kolorowe Laurki i chór 

Cantabosco 

Stowarzyszenie 
Sokolniki.Art 

w Sokolnikach Lesie 
15 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Ozorków zgierski 

47. 
Szlak kościołów 

drewnianych Ziemi 
Łęczyckiej 

Lokalna Organizacja 
Turystyczna "Centralny Łuk 

Turystyczny" 
20 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łęczyca łęczycki 

48. Galeria Dźwięków 2021 
Stowarzyszenie Wsparcie 

Społeczne „Ja-Ty-My" 
28 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

49. 

"Nie gubić diamentów" 
Koncert symfoniczny  

z okazji 30-lecia Fundacji 
Inicjatyw Kulturalnych  

w Radomsku 

Fundacja Inicjatyw 
Kulturalnych 

26 000,00 zł wsparcie fundacja Radomsko radomszczański 

50. Konkurs i Koncert Kolęd 
Stowarzyszenie "Dla Naszej 

Wsi" 
16 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie 

Kocierzew 
Południowy 

łowicki 

51. 

"Dwóch Niezłomnych, 
Witold Pilecki, Prymas 
Stefan Wyszyński. Dwa 
Oręża, jeden cel – wolna 

Polska." 

Stowarzyszenie 
Nadwarciańska Kraina 

25 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Pątnów wieluński 

52. 
KONCERT PAMIĘCI 
EWY DEMARCZYK 

Towarzystwo Przyjaciół 
Tomaszowa Mazowieckiego 

20 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie 
Tomaszów 
Mazowiecki 

tomaszowski 

53. Rok Lema w Ekonomiku Fundacja Ekonomik 5 850,00 zł wsparcie fundacja 
Piotrków 

Trybunalski 
m. Piotrków 
Trybunalski 

54. 
Dzień Pamięci Witolda 

Pileckiego 
Stowarzyszenie Aktywności 

Lokalnej "Inspiracja" 
7 398,00 zł wsparcie stowarzyszenie Kodrąb radomszczański 

55. 

DZIĘKUJEMY ZA 
WOLNOŚĆ – 
KONCERTY 
RELIGIJNO-

PATRIOTYCZNE 

Stowarzyszenie Folkloru 
Miejskiego "Agrafa" 

15 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie 
Piotrków 

Trybunalski 
m. Piotrków 
Trybunalski 

56. 
Festiwal Literatury 

"Zarzewie" #2. 
Duchowość 

Fundacja Słowem Pisane 13 752,00 zł wsparcie fundacja Wieluń wieluński 
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Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku 

57. 

Rozwój kompetencji 
edukacyjnych 
 i zawodowych 

mieszkańców regionu 

Centrum Aktywności 
Lokalnej w Drzewicy 

10 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Drzewica opoczyński 

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2021 roku – w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok 

58. 
Powiatowy Konkurs 
Wiedzy "Żołnierze 

Wyklęci" 

 Stowarzyszenie  
"Od Juniora do Seniora" 

32 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Łowicz łowicki 

59. 

WSKOCZ DO 
HUBALCZYKÓW NA 

ŻYWĄ LEKCJĘ 
HISTORII 

Stowarzyszenie Hubalczycy 
1939-1940 

39 500,00 zł powierzenie stowarzyszenie Poświętne opoczyński 

60. 
"Złoczewskie dzieci 

tropem historii" 
Koło Gospodyń Wiejskich  

w Złoczewie 
40 000,00 zł powierzenie 

koło gospodyń 
wiejskich 

Złoczew sieradzki 

61. 
Monografia z okazji 25-
lecia odrodzonych szkół 

pijarskich w Łowiczu 

Kolegium Zakonu Pijarów  
w Łowiczu 

40 000,00 zł powierzenie Zakon Łowicz łowicki 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku 
– w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok 

62. 
DRZEWICA – POCZUJ 
PASJĘ DO KULTURY 

CENTRUM AKTYWNOŚCI 
LOKALNEJ W DRZEWICY 

40 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Drzewica opoczyński 

63. 

Popularyzacja folkloru, 
tradycji 

i kultury w powiecie 
piotrkowskim  

Stowarzyszenie Wirtuoz  40 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Wolbórz piotrkowski 

64. Wieluński folklor  
Stowarzyszenie Łączy Nas 

Wieluń 
40 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Wieluń wieluński 

65. 
KULTURALNY POWIAT 

BEŁCHATOWSKI  

STOWARZYSZENIE 
"TOWARZYSTWO 

PRZYJACIÓŁ GROCHOLIC 
I OKOLIC" 

40 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Bełchatów bełchatowski 
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66. 

Warcka Orkiestra Dęta 
inicjuje, kultywuje  

i rozwija lokalne tradycje 
folkloru muzycznego 

Stowarzyszenie ,,Lokalna 
Grupa Działania – 

Przymierze Jeziorsko'' 
40 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Warta sieradzki 

67. 

Opoczyńskie 
dziedzictwem 

łódzkiego… czyli 
przedszkolakowy 

objazdowy kurs tańca 
ludowego w regionie 

opoczyńskim  

Stowarzyszenie 
Opoczyńskie 

39 828,90 zł powierzenie stowarzyszenie Opoczno opoczyński 

68. 
Przegląd Twórczości 

Ludowej Powiatu 
Piotrkowskiego  

Stowarzyszenie "Krośnianki" 40 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Gorzkowice piotrkowski 

69. 

Powiatowe spotkania 
kulturalne – przegląd 

twórczości artystycznej 
powiatu poddębickiego  

Fundacja "Inicjatywy 
Powiatu Poddębickiego" 

24 000,00 zł powierzenie fundacja Poddębice poddębicki 

70. 
"Muzyczne tradycje 

regionu złoczewskiego"  
Koło Gospodyń Wiejskich 

w Złoczewie 
39 800,00 zł powierzenie 

koło gospodyń 
wiejskich 

Złoczew sieradzki 

71. 

Patrząc w przeszłość 
myślimy o przyszłości: 

Pajęczno – historia  
i ludzie 

Stowarzyszenie 
Towarzystwo Przyjaciół 

Pajęczna 
39 100,00 zł powierzenie stowarzyszenie Pajęczno pajęczański 

72. 

Organizacja Kongresu 
Towarzystw 

Regionalnych 
Województwa Łódzkiego 

pn. „Regionaliści  
w służbie dla 

społeczności Ziemi 
Łódzkiej”  

Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Kutnowskiej 

30 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Kutno kutnowski 

73. 

STRAŻACKA 
OPOCZYŃSKA 
TOŻSAMOŚĆ 

HISTORYCZNA  

OCHOTNICZA STRAŻ 
POŻARNA W OPOCZNIE 

40 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Opoczno opoczyński 

74. 
Piknik patriotyczny 

środowisk harcerskich  

FUNDACJA NA RZECZ 
DZIECI MŁODZIEŻY 

DOROSŁYCH STARSZYCH 
ORAZ 

40 000,00 zł powierzenie fundacja 
Piotrków 

Trybunalski 
m. Piotrków 
Trybunalski 
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NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
USKRZYDLENI 

75. 
"Młodzi zdolni" czyli 

odkryj w sobie muzyka  
z orkiestrą dętą.  

STOWARZYSZENIE "DLA 
NASZEJ WSI" 

40 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie 
Kocierzew 
Południowy 

łowicki 

76. 

Łódzkie folklorem 
malowane – od 
łęczyckiego do 

łowickiego  

STOWARZYSZENIE 
"REQIN" 

40 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Łęczyca łęczycki 

77. 

ORKIESTRA DLA 
KAŻDEGO – rozwijamy 
talenty, pielęgnujemy 

tradycję – Zduńska Wola  

Stowarzyszenie Miejska 
Orkiestra Dęta w Zduńskiej 

Woli o tradycjach 
kolejowych 

40 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Zduńska Wola zduńskowolski 

78. 
PIOSENKA ŚWIADKIEM 

HISTORII  
Uniejowskie Stowarzyszenie 

Aktywni 
35 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Uniejów poddębicki 

79. Rawa Gra Bluesa  Stowarzyszenie Topory 40 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Rawa Mazowiecka rawski 

80. 
Rozwijamy Orkiestrę 

Dętą Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Klonowej  

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Klonowej 

39 995,00 zł powierzenie stowarzyszenie Klonowa sieradzki 

81. W plenerze z kulturą  
Ochotnicza Straż Pożarna  

w Szczytach 
35 500,00 zł powierzenie stowarzyszenie Szczyty poddębicki 

82. 
Chwała Bohaterom! 
Koncert patriotyczny 

w gminie Koluszki  

Stowarzyszenie 
Sympatyków Gminy 

Koluszki 
22 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Koluszki łódzki wschodni 

Departament Sportu i Turystyki  

turystyka i krajoznawstwo 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2021 r. pn. „Wydarzenia turystyczne na plus” 

83. 
Wirtualna podróż po 

krainie Boruty 
Fundacja Edukacyjna 

Siłaczka  
6 900,00 zł wsparcie fundacja Łódź m. Łódź 

84. 
"Operacja Łódzkie. 
Nieznane oblicza 

województwa łódzkiego" 

Centrum Inicjatyw Na Rzecz 
Rozwoju "Regio" 

6 500,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

85. 
XXI Rawski Rodzinny 

Rajd Rowerowy 
Klub Sportowy Triathlon 

Rawa  
7 000,00 zł wsparcie 

stowarzyszenie kultury 
fizycznej 

Rawa Mazowiecka rawski 

86. 
Kolej na PTTK – PTTK 

na kolej 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 

Centrum Fotografii 
7 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 
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Krajoznawczej Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno- 

Krajoznawczego  

87. 

VIII Środkowopolski rajd 
rowerowy "Drewniane 
dziedzictwo Środka 

Polski" 

Lokalna Organizacja 
Turystyczna "Centralny ŁUK 

Turystyczny"  
6 800,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łęczyca łęczycki 

88. Łódzki kajak? A jak! 
Fundacja Aktywnego 

Kształcenia i Rekreacji 
SALIX  

6 800,00 zł wsparcie fundacja Łódź m. Łódź 

89. 
"Bóg zesłał babę" – rajd 
samochodowy dla kobiet 

Fundacja Partnerstwo na 
Rzecz Aleksandrowa 

Łódzkiego  
4 300,00 zł wsparcie fundacja Aleksandrów Łódzki zgierski 

90. 

Kajakiem w łowickim – 
Bzura rzeką regionu 

łódzkiego dla każdego 
turysty 

Fundacja Klub Rozwoju 
Kompetencji  

3 900,00 zł wsparcie fundacja Łowicz łowicki 

91. 
35. Ogólnopolski Rajd 
Turystyczny „Szlakiem 
Kazimierza Wielkiego” 

Towarzystwo Imienia Marii 
Konopnickiej Oddział w 

Górach Mokrych  
6 500,00 zł wsparcie stowarzyszenie Przedbórz radomszczański 

92. Sportowo i rodzinnie 
Związek Dużych Rodzin 

Trzy Plus  
5 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Warszawa m. st. Warszawa 

93. 
Warta rzeka pełna 
tajemnic – spływ 

kajakowy  

Fundacja "Inicjatywy 
Powiatu Poddębickiego"  

6 400,00 zł wsparcie fundacja Poddębice poddębicki 

94. 
Turystyczny Marsz na 
Orientację „Orientuj się  

i Licz” 

Uczniowski Klub Sportowy 
"Orientuś"  

2 500,00 zł wsparcie 
stowarzyszenie kultury 

fizycznej  
Łódź m. Łódź 

95. 
Szlakiem zamków, 
dworów i pałaców 

województwa łódzkiego 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział w Łowiczu  
4 900,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łowicz łowicki 

96. 

„Praca i życie codzienne 
na terenie Środkowego 

Nadpilicza” – organizacja 
konferencji popularno-

naukowej połączonej ze 
spływem kajakowym 

rzeką Pilicą 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gminy Aleksandrów  

5 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Aleksandrów  piotrkowski 

97. 
"O krok za miedzą – 
piesze i rowerowe 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 

3 600,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 
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wycieczki po najbliższych 
okolicach Łodzi"  

Oddział Łódzki im. Jana 
Czeraszkiewicza  

98. 

Na szlaku ludowych 
tradycji – turystyka 

wiejska, jako dopełnienie 
oferty turystycznej 
regionu łódzkiego. 

"Fundacja Poranek"  5 200,00 zł wsparcie fundacja Lubochnia tomaszowski 

99. 
Popłyniemy dzisiaj  

w nieznane 
Stowarzyszenie 
"Raduczanie"  

5 500,00 zł wsparcie stowarzyszenie Osjaków wieluński 

100. Tu Łódzkie TuLokalni  5 000,00 zł wsparcie fundacja Łódź m. Łódź 

101. 

Moc H2O z Łódzkiego – 
konferencja turystyczna  

o potencjale Zalewu 
Jeziorsko, Term z 

Uniejowa i Poddębic, 
rzeki Ner i Warty oraz 

wodnym świecie z ZOO 
Safari Borysew  

Akademia Sport i Rozwój  6 400,00 zł wsparcie fundacja 
Konstantynów 

Łódzki 
pabianicki 

102. 
Turystyczna Ziemia 

Drzewicka 
Drzewickie Centrum 

Wolontariatu "Ofiarna dłoń"  
5 500,00 zł wsparcie stowarzyszenie Drzewica opoczyński 

103. 
"Super fluvium Brura" – 

uroki rzeki Bzury i jej 
okolic" 

Łowicki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku  

5 600,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łowicz łowicki 

104. 
Spływ kajakowy rzeką 

Pilicą 

Powiatowe Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe 
w Piotrkowie Trybunalskim  

5 600,00 zł wsparcie stowarzyszenie 
Piotrków 

Trybunalski 
piotrkowski 

105. 

II Balonowy Fly Fest  
w Piotrkowie 

Trybunalskim o Puchar 
Marszałka 

Fundacja Polska Akademia 
Sportów Lotniczych 

"Aviatornia" 
6 100,00 zł wsparcie fundacja Warszawa m. st. Warszawa 

106. Kajakiem po zdrowie Fundacja "Ambitna Polska" 2 000,00 zł wsparcie fundacja Łódź m. Łódź 

107. 

Srzednicki 2021 Rajd 
śladami Stanisława 

Pomian-Srzednickiego 
Stacja Piotrków 

Trybunalski z elementami 
gry ulicznej  

Fundacja imienia Stanisława 
Pomian-Srzednickiego  

5 700,00 zł wsparcie fundacja Łódź m. Łódź 

108. Przywitanie lata z Pilicą 
Klub sportu, rekreacji, 

turystyki i pływania Nemo  
2 600,00 zł wsparcie 

stowarzyszenie kultury 
fizycznej 

Tomaszów 
Mazowiecki 

tomaszowski 
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109. 
Promocja i eksploracja 
szlaku kajakowego na 

rzece Drzewiczce 

Fundacja "Opus Et 
Identitatis"  

4 100,00 zł wsparcie fundacja Białystok m. Białystok 

110. Rowerem przez region 
KLUB ROWEROWY – 

TANDEM  
1 200,00 zł wsparcie stowarzyszenie Gorzkowice piotrkowski 

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w ramach budżetu obywatelskiego  
„ŁÓDZKIE NA PLUS” 

111. 
Kierunek łódzkie – 

Radostowianie poznają 
łódzkie 

Fundacja Aktywnego 
Kształcenia i Rekreacji 

SALIX 
24 970,00 zł powierzenie fundacja Opoczno opoczyński 

112. 
Wędrówki po ziemi 

łódzkiej  

Fundacja Aktywnego 
Kształcenia i Rekreacji 

SALIX 
17 905,00 zł powierzenie fundacja Opoczno opoczyński 

113. 
Radostów z Turystyką  

i Kulturą na Ty 

Fundacja Aktywnego 
Kształcenia i Rekreacji 

SALIX 
11 320,00 zł powierzenie fundacja Opoczno opoczyński 

114. Korczak podbija łódzkie 
Fundacja Aktywnego 

Kształcenia i Rekreacji 
SALIX 

24 568,00 zł powierzenie fundacja Opoczno opoczyński 

115. 

Kajakiem przez powiat 
zduńskowolski – spływ 

kajakowy dla 
mieszkańców powiatu 

zduńskowolskiego 

Fundacja Aktywnego 
Kształcenia i Rekreacji 

SALIX 
7 625,00 zł powierzenie fundacja Opoczno opoczyński 

116. 

Gdzie historii można 
dotknąć poprzez 

zachowane zabytki… 
Cykl wycieczek po 

powiecie bełchatowskim  

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział Łódzki im. Jana 
Czeraszkiewicza 

35 049,00 zł powierzenie stowarzyszenie  Łódź m. Łódź 

117. Łódzcy globtroterzy 
Towarzystwo Przyjaciół 

Ziemi Łaskiej 
28 010,00 zł powierzenie stowarzyszenie  Łask łaski 

118. 
Historia w Questach 

zaklęta 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział Łódzki im. Jana 
Czeraszkiewicza 

31 900,00 zł powierzenie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

119. 
Na dwóch kółkach po 
Powiecie Poddębickim  

i Łęczyckim" 

Lokalna Organizacja 
Turystyczna "Centralny ŁUK 

Turystyczny" 
11 950,00 zł powierzenie 

inna organizacja 
społeczna lub 

zawodowa 
Łęczyca łęczycki 
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120. 

Szlakiem zabytków 
województwa łódzkiego – 
dwudniowe wycieczki dla 
osób niepełnosprawnych 

i ich opiekunów 

Polskie Stowarzyszenie 
Ludzi Cierpiących na 

Padaczkę Oddział Łódzki 
23 040,00 zł powierzenie stowarzyszenie  Ozorków zgierski 

121. 
Na spacer z mapą do 

lasu – Wiączyń 
Uczniowski Klub Sportowy 

"Orientuś" 
5 000,00 zł powierzenie 

stowarzyszenie kultury 
fizycznej 

Łódź m. Łódź 

122. 
Na spacer z mapą do 

lasu – Rydzyny" 
Uczniowski Klub Sportowy 

"Orientuś" 
5 000,00 zł powierzenie 

stowarzyszenie kultury 
fizycznej 

Łódź m. Łódź 

123. 
Na spacer z mapą do 

lasu – Glinnik" 
Uczniowski Klub Sportowy 

"Orientuś" 
5 000,00 zł powierzenie 

stowarzyszenie kultury 
fizycznej 

Łódź m. Łódź 

124. 
Na spacer z mapą do 

lasu – Arturówek" 
Uczniowski Klub Sportowy 

"Orientuś" 
5 000,00 zł powierzenie 

stowarzyszenie kultury 
fizycznej 

Łódź m. Łódź 

125. 
I Brzeziński Festiwal 

Turystyczny 

Stowarzyszenie Wsparcie 
Inicjatyw Lokalnych „PRO 

BONO”  
39 999,00 zł powierzenie stowarzyszenie  Brzeziny brzeziński 

126. 
Szkółka na dwa kółka  

i inne rowerowe atrakcje 
w Pajęcznie 

MUKS Libero Pajęczno 16 395,00 zł powierzenie 
uczniowski klub 

sportowy 
Pajęczno pajęczański 

Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa – zadania realizowanego w ramach budżetu 
obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” 

127. 
 Szlak rowerowy „Między 
Wartą a Pilicą” – etap 1 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział Łucznik 
35 600,00 zł powierzenie stowarzyszenie  Radom m. Radom 

Czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2021 r. pn. „Weryfikacja szlaków rowerowych” 

128. 

Weryfikacja przebiegu  
i sporządzenie 

dokumentacji technicznej 
szlaku rowerowego pn. 

Łódzka Magistrala 
Rowerowa N-S 

Stowarzyszenie Wsparcie 
Inicjatyw Lokalnych „PRO 

BONO”  
15 000,00 zł powierzenie  stowarzyszenie Brzeziny  brzeziński 

129. 

Weryfikacja przebiegu  
i sporządzenie 

dokumentacji technicznej 
szlaku rowerowego pn. 

W Centrum Polski  
(ok. 310 km). 

Lokalna Organizacja 
Turystyczna "Centralny ŁUK 

Turystyczny"  
26 400,00 zł powierzenie  

inna organizacja 
społeczna lub 

zawodowa 
Łęczyca łęczycki 
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130. 

Weryfikacja przebiegu  
i sporządzenie 

dokumentacji technicznej  
Bursztynowego Szlaku 

Rowerowego  
(ok. 250 km). 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 
Oddział Łucznik w Radomiu   

14 450,00 zł powierzenie  stowarzyszenie Radom m. Radom 

131. 

Weryfikacja przebiegu  
i sporządzenie 

dokumentacji technicznej 
szlaku rowerowego pn. 

Łódzka Magistrala 
Rowerowa W-E 

Stowarzyszenie Klub 
Orientacji Sportowej BnO 

Szczecin 
14 500,00 zł powierzenie  stowarzyszenie  Szczecin  m. Szczecin 

kultura fizyczna 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn. „Przygotowanie i organizacja zawodów 
finałowych XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych – Łódzkie 2021” 

132. 

Organizacja zawodów 
finałowych 

XXVII Ogólnopolskiej 
Olimpiady 

Młodzieży w sportach 
halowych – Łódzkie 2021 

w terminie 15 czerwca 
2021 r. do 31 sierpnia 

2021 r. 

Łódzka Federacja Sportu  
1 900 000,00 

zł 
powierzenie  stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej, realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE 
NA PLUS” na 2021 rok 

133. 
Piknik sportowo 

rekreacyjny  
w Galewicach 

Fundacja Aktywny 
Sportowiec 

28 770,00 zł powierzenie fundacja Łódź m. Łódź 

134. 

"Wszyscy jesteśmy 
zwycięzcami” – cykl 4 

miesięcznych treningów 
zakończonych turniejem 

Stowarzyszenie Szkółka 
Piłkarska Gminy Lipce 

Reymontowskie 
39 810,00 zł powierzenie stowarzyszenie 

Lipce 
Reymontowskie 

skierniewicki 

135. 
Piknik Lekkoatletyczny 
upamiętniający Marię 

Kwaśniewską 

Stowarzyszenie Akademia 
Lekkoatletyki 

40 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 
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136. 

Mistrzostwa Powiatu 
Bełchatowskiego 

w tenisie ziemnym dla 
dzieci i młodzieży 

Stowarzyszenie Ziemia 
Bełchatowska 

10 990,00 zł powierzenie stowarzyszenie Bełchatów bełchatowski 

137. 

WAKACJE PEŁNE 
PASJI U SAMYCH 

SWOICH – BEZPŁATNE 
ZAJĘCIA SPORTOWO-
REKREACYJNE PRZY 

PAWILONIE Z 
KULTURKĄ 

STOWARZYSZENIE "SAMI 
SWOI" W KAMOSTKU 

39 880,00 zł powierzenie stowarzyszenie Sędziejowice  łaski 

138. 
„SPORTOWY ZAWRÓT 

GŁOWY” 
Gminny Ludowy Klub 
Sportowy YAKUZA 

40 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Skierniewice skierniewicki 

139. 

"Rozwój przez sport" – 
szkolenie oraz zakup 

sprzętu treningowego dla 
dzieci i młodzieży  

z gminy Sadkowice 

Akademia Piłkarska 
Sadkowice 

37 385,00 zł powierzenie stowarzyszenie Sadkowice rawski 

140. 
W zdrowym ciele zdrowy 

duch  
Klub Sportowy "Triathlon 

Rawa" Rawa Mazowiecka 
36 240,00 zł powierzenie stowarzyszenie Rawa Mazowiecka rawski 

141. 

„Unihokej bawi, uczy  
i wychowuje – 

ogólnodostępne zajęcia 
dla dzieci i młodzieży  

z powiatu łęczyckiego” 

Uczniowski Klub Sportowy 
"NOWA" 

34 635,00 zł powierzenie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

142. 

„Bezpłatna akademia 
siatkówki wraz z trzema 

turniejami dla 
mieszkańców powiatu 

zduńskowolskiego” 

Stowarzyszenie Pasjonatów 
Sportu Zduńska Wola 

40 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Zduńska Wola zduńskowolski 

143. 
WAKACJE NA 
SPORTOWO 

Centrum Sztuk Walki DOJO 
United Łódź 

20 250,00 zł powierzenie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

144. "Bądź aktywny sportowo" 

Stowarzyszenie Lokalne 
Salezjańskiej Organizacji 

Sportowej SL SALOS 
„RÓŻA KUTNO"  
w Woźniakowie  

40 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Kutno kutnowski 

145. 
Unihokej po sąsiedzku – 

turniej unihokeja dla 
Łódzki Okręgowy Związek 

Unihokeja 
22 478,00 zł powierzenie  stowarzyszenie Łódź m. Łódź 
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dzieci i młodzieży z 
powiatu łęczyckiego 

146. Aktywne Wakacje 
Fundacja Aktywnego 

Kształcenia i Rekreacji 
SALIX 

40 000,00 zł powierzenie fundacja Opoczno  opoczyński 

147. 

PIKNIK SPORTOWO-
EDUKACYJNY 

MIESZKAŃCÓW 
POWIATU ŁOWICKIEGO 
PROMUJĄCY ZDROWY 

I BEZPIECZNY TRYB 
ŻYCIA 

OCHOTNICZA STRAŻ 
POŻARNA W GZINCE 

40 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Łyszkowice łowicki 

148. 
Obóz sportowy "FitMocni 

2021" 
Stowarzyszenie Klub Fitmoc 40 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Nowosolna łódzki wschodni 

149. 

Kajaki i ratownictwo- 
zawody sportowe  

z promocją ratownictwa 
wodnego w Powiecie 
Radomszczańskim 

Powiatowe Wodne 
Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe w Radomsku 
40 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Radomsko radomszczański 

Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Wydarzenia Sportowe na Plus” 

150. 
Cykl turniejów 
curlingowych 

Polska Organizacja 
Sportowa  

11 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

151. 

III ANDRZEJKOWY 
TURNIEJ PIŁKI 

HALOWEJ – CUP RÓŻA 
KUTNO 2021 

Stowarzyszenie Lokalne 
Salezjańskiej Organizacji 

Sportowej SL SALOS 
„RÓŻA KUTNO"  
w Woźniakowie  

6 100,00 zł wsparcie stowarzyszenie Kutno kutnowski 

152. 
I Regionalny Turniej Piłki 

Nożnej – CUP 2021 

STOWARZYSZENIE 
LOKALNE 

SALEZJAŃSKIEJ 
ORGANIZACJI 

SPORTOWEJ SALOS-
WODNA ŁÓDŹ  

11 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

153. Łódzkie Biegi Górskie 
Uczniowski Klub Sportowy 

"Orientuś" 
10 500,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

154. 
Łódzkie na plus – 
Widawa na piątkę 

Uczniowski Klub Sportowy 
"Libero" Widawa  

11 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Widawa łaski 
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155. 

XXVIII Międzynarodowy 
Memoriał Tadeusza 

Wnuka w zapasach w 
stylu klasycznym 04-05 

XII 2021 

Pabianickie Towarzystwo 
Cyklistów w Pabianicach 

11 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Pabianice pabianicki 

156. POŁĄCZENI PASJĄ 
Uniejowskie Stowarzyszenie 

Aktywni 
7 500,00 zł wsparcie stowarzyszenie Uniejów  poddębicki 

157. 

2021 EUROJETSKI 
Championship Poland – 

Mistrzostwa Europy 
Skuterów Wodnych 

Łódzki Sportowy Klub 
Motorowodny PRIMA JET 

Łódź 
11 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łask łaski 

158. 
VII Ogólnopolski 

Harcerski Turniej Piłki 
Nożnej "HARCcup" 

Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew 

Łódzka 
9 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

159. 
Turniej juniorek o Puchar 
Marszałka Województwa 

Łódzkiego 

Międzyszkolny Uczniowski 
Klub Sportowy Widzew Łódź 

5 600,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

160. 
Piłkarskie Wakacje  

na Plus 

SUKS "Witonianka" przy 
Szkole Podstawowej  

w Witoni  
9 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Witonia łęczycki 

161. 
Festiwal Piłki Nożnej 

"Pogoń Cup 2021" dla 
roczników 2012 i 2013 

Miejsko Gminny Uczniowski 
Klub Sportowy "Pogoń 

Zduńska Wola" 
10 500,00 zł wsparcie stowarzyszenie Zduńska Wola zduńskowolski 

162. 
Piłkarski Pierwszy Dzień 

Wakacji 
Klub Sportowy "Karsznice"  10 500,00 zł wsparcie stowarzyszenie Zduńska Wola zduńskowolski 

163. 
DRZEWICA SUMMER 

RUN 2021 
CENTRUM AKTYWNOŚCI 
LOKALNEJ W DRZEWICY  

11 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Drzewica opoczyński 

164. 
 Mistrzostwa Świata  

w siatkówce plażowej 
niesłyszących 

Łódzki Związek Piłki 
Siatkowej   

11 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

165. 
Mecz Bokserski z okazji 
Święta Niepodległości 

Uczniowski Klub Sportowy 
Olimpijczyk Ozorków  

10 500,00 zł wsparcie stowarzyszenie Ozorków zgierski 

166. 
 "Na sportowo pod 

żaglami – regaty klasy 
Optymist" 

Zduńskowolskie Wodne 
Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe  
9 500,00 zł wsparcie stowarzyszenie Zduńska Wola zduńskowolski 

167. Piłkarskie lato 
Miejsko Gminny Uczniowski 

Klub Sportowy Progres 
Zduńska Wola         

9 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Zduńska Wola zduńskowolski 
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168. 

Organizacja "II Turnieju 
Otwarcia Tenisowej 

Łódzkiej Ligi o puchar 
Marszałka woj. 

łódzkiego" 

Fundacja Bogusława Rataja 
"Tenis na Chojnach" 

10 700,00 zł wsparcie fundacja Łódź m. Łódź 

169. 
Wojewódzki Gwiazdkowy 

Turniej Karate 
Ozorkowski Klub Karate  11 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Ozorków zgierski 

170. 
II Mistrzostwa ZHR  

w Biegach na Orientację 
– ŁÓDŹ 2021 

Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej Okręg 

Łódzki 
11 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

171. 
"UDANE PIŁKARSKIE 

WAKACJE" 

UCZNIOWSKI KLUB 
SPORTOWY "RAP" 

RADOMSKO   
3 500,00 zł wsparcie stowarzyszenie Radomsko radomszczański 

172. 
V BIEG LEŚNY 

TEODORY 

Klub Sportowy "Rajsport 
Sieradz Active Team"  

w Sieradzu  
11 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Sieradz sieradzki 

173. 
Półmaraton Aleją Dębów 

Czerwonych 

SPÓŁDZIELNIA 
SOCJALNA GREEN 

SERVICE  
10 550,00 zł wsparcie 

stowarzyszenie/spółdzi
elnia socjalna 

Wieruszów wieruszowski 

174. 
Ogólnopolskie Zawody 

Triathlonowe Rawa 2021 
Klub Sportowy Triathlon 

Rawa  
10 500,00 zł wsparcie stowarzyszenie Rawa Mazowiecka rawski 

175. 

Jubileuszowy – XXV 
Ogólnopolski Turniej 

Koszykówki Ulicznej – 
Basketmania 

Łódzki Związek Koszykówki                 10 700,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

176. 
Pożegnanie lata  

z basketem 
Klub sportu, rekreacji, 

turystyki i pływania Nemo   
10 500,00 zł wsparcie stowarzyszenie 

Tomaszów 
Mazowiecki 

tomaszowski 

177. 
Mistrzostwa Polski 

Biegów Przeszkodowych 

Stowarzyszenie Biegów 
Przeszkodowych OCR 

POLSKA    
11 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Kutno kutnowski 

178. 
Międzynarodowy Klasyk 

Kolarski Juniorów 
Sulmierzyce 2021 

Stowarzyszenie "Akcja Dla 
Kolarstwa" 

11 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łask łaski 

179. 

"VII Drzewickie Slalomy". 
Zawody w Slalomie 

Kajakowym. Drzewica 
2021 

Ludowy Klub Kajakowy 
Drzewica                        

10 500,00 zł wsparcie stowarzyszenie Drzewica opoczyński 

180. 
XI Ogólnopolski Turniej 
Koszykówki Dziewcząt 
Multibasketmania 2021 

Centrum Inicjatyw 
Społecznych "Multis 

Multum" 
11 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łask łaski 
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181. 
„Wydarzenia Sportowe 

na Plus” 
Młodzieżowy Klub Sportowy 

Volley Żelazny Opoczno  
9 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Opoczno opoczyński 

182. 7. Ultra Kamieńsk 
Stowarzyszenie Bądź 

Aktywny  
9 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

183. Duathlon Uszczyn Kids 
Piotrkowskie 

Stowarzyszenie Triathlonu 
Tri Aktywny Piotrków          

7 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie 
Piotrków 

Trybunalski 
piotrkowski 

184. 

"Otwarte Mistrzostwa 
Województwa Łódzkiego 
w Lekkiej Atletyce U12  

i U14" 

Uczniowski Klub Sportowy 
"CZEMPION" w Bełchatowie  

8 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Bełchatów bełchatowski 

185. 
Rowerowy Rajd tropem 

pamięci rotmistrza 
Witolda Pileckiego 

STOWARZYSZENIE 
"EMDEK"              

10 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Inowłódz tomaszowski 

186. 

XXX Mistrzostwa Polski 
Nauczycieli i 

Pracowników Oświaty  
w Tenisie Stołowym 

Fundacja Wespół 7 500,00 zł wsparcie fundacja Łódź m. Łódź 

Czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2021-2025 r. pn. „Przez Sport do Kompetencji” 

187. 

LEADER100 SPORT: 
Program rozwoju 

aktywności fizycznej  
i kompetencji 

społecznych dla dzieci, 
rodzin i nauczycieli woj. 
łódzkiego na lata 2021-

2025 

Fundacja LEADER100 860 000,00 zł powierzenie fundacja Warszawa m.st. Warszawa 

Piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r., realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego 
pn.: „ŁÓDZKIE NA PLUS” 

188. 

MIĘDZYNARODOWY 
WYŚCIG KOLARSKI 

O PUCHAR 
BOGUMIŁY 
MATUSIAK 

Pabianickie Towarzystwo 
Cyklistów w Pabianicach 

40 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Pabianice pabianicki 

189. 
Sport drogą do 

sukcesu – aktywne 
wakacje dla dzieci  

Stowarzyszenie Wirtuoz 40 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Wolbórz piotrkowski 
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z powiatu 
piotrkowskiego 

190. Foczki z Radostowa 
STOWARZYSZENIE 

ROZWOJU WSI 
RADOSTÓW 

8 540,00 zł powierzenie stowarzyszenie Czastary wieruszowski 

191. 
"Z kijkami po zdrowie” – 
zajęcia Nordic-Walking  
w gminie Lutomiersk 

Fundacja SNG Kultura  
i Sport 

8 050,00 zł powierzenie stowarzyszenie Zgierz zgierski 

192. 

„Łączy Nas 
Wszystkich Piłka" – 

cykl 7 turniejów 
piłkarskich 

STOWARZYSZENIE 
SZKÓŁKA PIŁKARSKA 

GMINY LIPCE 
REYMONTOWSKIE 

39 760,00 zł powierzenie stowarzyszenie 
Lipce 

Reymontowskie 
skierniewicki 

193. 

„RC Motorsport 
Festival – Łowickie 
Mistrzostwa Modeli 

Zdalnie Sterowanych” 

Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Łowickiej Łowickie.pl 

40 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Łowicz łowicki 

194. 
Nauka Pływania dla 

dzieci z Gminy 
Bedlno 

Gminny Klub Sportowy  
w Bedlnie 

34 630,00 zł powierzenie stowarzyszenie Bedlno kutnowski 

Szósty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Sport na terenach wiejskich i małych miast” 

195. 

Rozwój  
i upowszechnianie 
sportu na terenach 

wiejskich  
i małych miast wśród 

mieszkańców 
województwa 

łódzkiego – organizacja  
i udział we 

współzawodnictwie 
sportowym realizowanym 

na poziomie 
wojewódzkim  

i ogólnopolskim 

Wojewódzkie Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe 

200 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 
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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” 

196. 

Program wsparcia 
szkolenia sportowego 

dzieci i młodzieży  
w zespołowych grach 
sportowych – curling 

Polska Organizacja 
Sportowa  

16 380,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

197. 
Szkolenie koszykarek 

Widzewa Łódź 

Międzyszkolny 
Uczniowski Klub 

Sportowy Widzew 
Łódź 

29 960,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

198. 

Wspieranie szkolenia 
sportowego dzieci  

i młodzieży w PIŁCE 
RĘCZNEJ MĘŻCZYZN 

Uczniowski Klub Sportowy 
"ANILANA" 

30 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

199. 

Szkolenie sportowe dla 
dzieci i młodzieży w 
zespołowych grach 
sportowych – piłka 
siatkowa dziewcząt 

ŁKS Siatkówka Żeńska  30 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

Ósmy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży  
w sportach indywidualnych” 

200. 
Szkolenie sportowe  

w biegu na orientację  
Uczniowski Klub Sportowy 

"Orientuś" 
25 500,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

201. 
Szkolenie dzieci  

i młodzieży w zakresie 
lekkiej atletyki 

Uczniowski Klub Sportowy 
"CZEMPION" 

29 969,00 zł wsparcie stowarzyszenie Bełchatów bełchatowski 

202. 

Szkolenie sportowe 
dzieci i młodzieży  

w łyżwiarstwie szybkim  
i wrotkarstwie szybkim 

w 2021 r. 

Integracyjny Uczniowski 
Klub Sportowy "Dziewiątka" 

30 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie 
Tomaszów 
Mazowiecki 

tomaszowski 

203. 
Szkolenie sportowe dla 
młodzieży uzdolnionej  

w zakresie lekkoatletyki 

Międzyszkolny Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Rawa” Rawa Mazowiecka 

18 320,00 zł wsparcie stowarzyszenie Rawa Mazowiecka rawski 

204. 

Wspieranie szkolenia 
sportowego w 

dyscyplinach Taekwon- 
do i Kickboxing 

Klub Taekwon-do 
Tradycyjnego i Kickboxing  

9 748,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 
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205. 

Szkolenie sportowe dla 
dzieci i młodzieży  

w sportach 
indywidualnych 

Klub Sztuk Walki  
"Alien-Kick" 

6 010,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

206. 

Celuję w medal! Rozwój 
indywidualnego sportu 

dzieci i młodzieży  
w Łódzkiem. 

Ludowy Klub Kajakowy 
Drzewica                        

23 940,00 zł wsparcie stowarzyszenie Drzewica opoczyński 

207. 

Szkolenie sportowe dla 
dzieci i młodzieży 

prowadzone  
w sekcji zapasów stylu 
klasycznego oraz sumo 

Pabianickie Towarzystwo 
Cyklistów w Pabianicach 

24 460,00 zł wsparcie stowarzyszenie Pabianice pabianicki 

Dziewiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Sport na terenach wiejskich i małych 
miast” 

208. 
Łódzkie Trenuje – dołącz 

do Nas i trenuj razem  
z nami 

Stowarzyszenie Szkółka 
Piłkarska Gminy Lipce 

Reymontowskie 
10 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie 

Lipce 
Reymontowskie 

skierniewicki 

209. 
Szkolenie sportowe 
dzieci i młodzieży  
w Sulmierzycach 

Akademia Sportu 
Sulmierzyce  

10 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Sulmierzyce pajęczański 

210. 

Podnoszenie sprawności 
fizycznej dzieci oraz 
młodzieży z terenów 
wiejskich "Makowiska 

2021" 

Ludowy Klub Sportowy 
PŁOMIEŃ Makowiska  

8 500,00 zł powierzenie stowarzyszenie Pajęczno pajęczański 

211. 

Z Lechią na sportowo – 
treningi i zawody piłki 

nożnej dla dzieci  
i młodzieży z terenów 

wiejskich województwa 
łódzkiego 

Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy Lechia – 
Zjednoczeni Gmina 

Bełchatów 

10 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Bełchatów bełchatowski 

212. 

"Wsparcie rozwoju 
sportowego dzieci  

w klubie Witonianka 
Witonia" 

SUKS "Witonianka" przy 
Szkole Podstawowej  

w Witoni  
10 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Witonia łęczycki 

213. 
„Zajęcia sportowe  
z SALOS „RÓŻA 

KUTNO” dla dzieci  

Stowarzyszenie Lokalne 
Salezjańskiej Organizacji 

Sportowej SL SALOS 
10 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Kutno kutnowski 
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i młodzieży  
z terenów wiejskich” 

„RÓŻA KUTNO"  
w Woźniakowie  

214. 

Realizacja procesu 
szkolenia młodzieży 
uzdolnionej sportowo  

z terenu wiejskiego przez 
Klub Sportowy Poświętne 

w 2021 roku 

KLUB SPORTOWY 
POŚWIĘTNE  

10 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Poświętne opoczyński 

215. 

Organizacja treningów, 
turniejów oraz meczów 
piłkarskich dla dzieci  

i młodzieży w wieku od 3 
do 15 lat z terenu Gminy 

Widawa i okolic 

Gminny Klub Sportowy 
"Widawia" Widawa  

10 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Widawa widawski 

216. 
Godzianowska młodzież 

na plus 

Gminny Ludowy Zespół 
Sportowy POGOŃ 

Godzianów  
9 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Godzianów skierniewicki 

217. 

Szkolenie piłkarskie  
dla uzdolnionych 

sportowo zawodników 
trenujących piłkę nożną 

Akademia Piłkarska 
Sadkowice  

8 475,00 zł powierzenie stowarzyszenie Sadkowice rawski 

218. 
Wsparcie rozwoju 
sportowego dzieci  

w klubie GKS Bedlno 

Gminny Klub Sportowy  
w Bedlnie  

10 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Bedlno kutnowski 

219. 
Szkolenie koszykarek 

Basketu 4Ever Ksawerów 

STOWARZYSZENIE 
BASKET 4EVER 

KSAWERÓW  
9 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Ksawerów pabianicki 

220. 

Szkolenie sportowe  
i udział w rozgrywkach 
piłki nożnej dzieci na 
terenie województwa 

łódzkiego 

LUDOWY KLUB 
SPORTOWY ISKRA  

8 940,00 zł powierzenie stowarzyszenie Dobroń pabianicki 

221. 
Rozpowszechnianie 
aktywności fizycznej 

wśród dzieci i młodzieży 

Ludowy Klub Sportowy  
w Kiełczygłowie  

10 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Kiełczygłów pajęczański 

222. 
Akademia Abi –  

w rozgrywkach ŁZPN 
Fundacja Abi  9 910,00 zł powierzenie fundacja Krośniewice kutnowski 

223. Siatkówka z FUKSem UKS FUKS Sulejów  10 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Sulejów piotrkowski 



 Strona 25 
 

224. 
My Też Możemy 
Trenować i Grać 

Klub Sportowy Paradyż  9 420,00 zł powierzenie stowarzyszenie Paradyż opoczyński 

225. Mali Mistrzowie 
Klub Sportowy Kasztelan 

Żarnów  
10 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Żarnów opoczyński 

226. 

Realizacja procesu 
szkolenia młodzieży 
uzdolnionej sportowo  

z terenu wiejskiego przez 
klub IKS Inowłódz  

w 2021 roku 

Ludowy Klub Sportowy 
"IKS" w Inowłodzu 

10 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Inowłódz tomaszowski 

227. 
Z małej miejscowości na 

krajowe stadiony 

Międzyszkolny Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Rawa” Rawa Mazowiecka 

7 755,00 zł powierzenie stowarzyszenie Rawa Mazowiecka rawski 

228. 
Piłka nożna spać nie 

można 
 Stowarzyszenie Akademia 

Sportu w Będkowie  
10 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Będków tomaszowski 

229. Lekkoatletyka na plus 
Uczniowski Klub Sportowy 

"ŻAK" Godzianów  
8 952,00 zł powierzenie stowarzyszenie Godzianów skierniewicki 

230. 

Realizacja procesu 
szkolenia młodzieży 
uzdolnionej sportowo  

z terenu wiejskiego przez 
klub LKS Lubochnia  

w 2021 roku 

Ludowy Klub Sportowy 
"LKS" w Lubochni  

10 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Lubochnia tomaszowski 

231. 
Popularyzacja piłki 
nożnej w Gminie 

Białaczów 

Ludowy Klub Sportowy 
"Białaczów" w Białaczowie  

10 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Białaczów opoczyński 

232. 
"Z Unihokejem za pan 

brat" 
LUKS "Góra"  10 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie 

Góra Świętej 
Małgorzaty 

łęczycki 

233. 
Szkolenie w piłce nożnej 

dla dzieci i młodzieży  
z terenu gminy Zduny 

Stowarzyszenie Klub 
Sportowy "ASTRA" Zduny 

10 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Zduny łowicki 

Dziesiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Rodzinny festiwal sportowy” 

234. 

WOJEWÓDZKI 
RODZINNY 
FESTIWAL 

SPORTOWY 

Stowarzyszenie Rajsport 
Active  

82 700,00 zł wsparcie stowarzyszenie Sieradz sieradzki 
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Jedenasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Umiem Pływać”  

235. 

Program powszechnej 
nauki pływania "Umiem 

Pływać"  
w Województwie Łódzkim 

Wojewódzkie Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe  

200 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

Dwunasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2021-2022 pn.: „Sport Szkolny”  

236. 
Sport Szkolny  

w województwie łódzkim  
Łódzki Szkolny Związek 

Sportowy 
100 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

Trzynasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2021-2022. pn.: „Interdyscyplinarne szkolenie  
i współzawodnictwo sportowe” 

237. 

Interdyscyplinarne 
szkolenie  

i współzawodnictwo 
sportowe 

Łódzka Federacja Sportu 315 100,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

Czternasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Sport Akademicki w Województwie 
Łódzkim” 

238. 
Sport akademicki  

w województwie łódzkim  

Akademicki Związek 
Sportowy Organizacja 
Środowiskowa w Łodzi 

30 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

Piętnasty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Sport dla osób z niepełnosprawnościami” 

239. 
Mikołajkowy Turniej  
w Koszykówce na 

wózkach inwalidzkich 

Łódzkie Towarzystwo 
Rehabilitacyjno-Sportowe 

Niepełnosprawnych 
18 900,00 zł powierzenie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

240. 

Spartakiada Mikołajkowa 
dla dzieci 

niepełnosprawnych  
z województwa łódzkiego 

Fundacja SNG Kultura  
i Sport 

19 999,72 zł powierzenie fundacja Zgierz zgierski 

241. Bez Ciebie nie zagra 
Klub Sportowy Seniora 

ROYAL 
20 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Bobrowniki będziński 

242. 

Sport dla osób  
z 

niepełnosprawnościami –
cykl szkoleń 
curlingowych 

Polska Organizacja 
Sportowa 

16 980,00 zł powierzenie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 
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243. 
Mikołajkowa Spartakiada 

Dzieci i Młodzieży 
Niesłyszące 

Łódzki Klub Sportowy 
Głuchych Stowarzyszenie 

Sportowo-Edukacyjne 
20 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityki prorodzinnej. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. 

244. 
Wakacje  

w „Nadwarciańskim 
Grodzie” 

Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew 

Łódzka 
230 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie  Łódź m. Łódź 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2021-
2024 – prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego 

245. 

Prowadzenie 
Interwencyjnego Ośrodka 

Preadopcyjnego „Tuli-
Luli” 

Fundacja Gajusz 735 754,00 zł powierzenie Fundacja  Łódź m. Łódź 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 
Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2021 r. 

246. 
Terapia dla Dorosłych 

Dzieci Alkoholików 
Fundacja Centrum Edukacji 

i Leczenia CEL 
18 400,00 zł wsparcie fundacja Łódź m. Łódź 

247. 
"Trzeźwość – na zdrowie 

2021" 

„FUNDACJA 
PRAESTERNO”  

Fundacja Praesterno – 
Ośrodek w Łodzi 

48 900,00 zł wsparcie fundacja 
Warszawa 

Łódź 
m. st. Warszawa 

m. Łódź 

248. 
AKCJA REAKCJA, czyli 

kilka słów o tym jak 
unikać alkoholu 

Caritas Archidiecezji 
Łódzkiej 

10 400,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

249. 
Razem Działamy 

Skuteczniej 

Związek Stowarzyszeń 
Abstynenckich 

Województwa Łódzkiego 
44 400,00 zł wsparcie stowarzyszenie Sieradz sieradzki 

250. Jest rozwiązanie 

Konstantynowskie 
Stowarzyszenie 

Abstynentów "Nowe 
Kansas" 

31 510,00 zł wsparcie stowarzyszenie 
Konstantynów 

Łódzki 
pabianicki 
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251. 

Organizacja XVIII 
Wojewódzkiego 

Festiwalu Twórczości 
Abstynenckiej „Nadziejo 

– Prowadź” oraz III 
Amatorskie mistrzostwa 
województwa łódzkiego 
stowarzyszeń i klubów 
abstynenckich w tenisie 

stołowym 

Bałuckie Stowarzyszenie 
Abstynentów "Rodzina" 

12 055,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

252. Pomarańczowa Linia 
Stowarzyszenie Wspierania 
Rozwoju Dzieci i Młodzieży 

28 920,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

253. Razem możemy więcej Nowe Życie w Rawie 14 300,00 zł wsparcie stowarzyszenie Rawa Mazowiecka rawski 

254. Łódzkie drogi bez promili FUNDACJA PRODRIVER 16 000,00 zł wsparcie fundacja Tarnów m. Tarnów 

255. ,,Pijesz przegrywasz" 
Uczniowski Klub Sportowy 

Olimpijczyk Ozorków 
8 350,00 zł wsparcie klub sportowy Ozorków zgierski 

256. 
Nadwarciański Kampus 

Profilaktyczny 2021 

Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew 

Łódzka 
50 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

257. 
"Na dobrej drodze ku 

dorosłości" 
Nowe Horyzonty 29 340,00 zł wsparcie fundacja Warszawa m. st. Warszawa 

258. 
Przeżyć mądrze bez 

nałogów 

STOWARZYSZENIE 
NADWARCIAŃSKA 

KRAINA 
37 425,00 zł wsparcie stowarzyszenie Pątnów wieluński 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 
Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2021 r. 

259. Dorastanie to wyzwanie  
Fundacja Wsparcia 
Psychospołecznego 

11 487,00 zł wsparcie fundacja Łódź m. Łódź 

260. "Zdrowie wciąga 2021"  

„FUNDACJA 
PRAESTERNO”  

Fundacja Praesterno – 
Ośrodek w Łodzi 

35 000,00 zł wsparcie fundacja 
Warszawa 

 Łódź 
m. st. Warszawa 

m. Łódź 

261. 

REINTEGRACJA 
SPOŁECZNA  

I AKTYWIZACJA 
ZAWODOWA OSÓB 

UZALEŻNIONYCH OD 
NARKOTYKÓW  

Stowarzyszenie "MONAR" 
Ośrodek Leczenia, Terapii  
i Rehabilitacji Uzależnień  

w Sokolnikach 

15 795,00 zł wsparcie stowarzyszenie 
Warszawa  
Sokolniki 

m. st. Warszawa  
zgierski 
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262. 

Mój wewnętrzny 
drogowskaz – warsztaty 

budowania 
konstruktywnego 
systemu wartości 

Fundacja "ARKA" 9 588,00 zł wsparcie fundacja Łódź m. Łódź 

263. 
"Moje życie wolne od 

uzależnień"  
Nowe Horyzonty 34 650,00 zł wsparcie fundacja Warszawa m. st. Warszawa 

264. 

"Przeciwdziałanie 
uzależnieniom  

i patologiom społecznym 
wśród dzieci i młodzieży"  

Fundacja "Troska" 7 395,00 zł wsparcie fundacja Skierniewice m. Skierniewice 

265. 

Człowiek istota 
społeczna – warsztaty 
rozwijania umiejętności 

interpersonalnych  

Fundacja "ARKA" 10 450,00 zł wsparcie fundacja Łódź m. Łódź 

266. 

Candis – Program terapii 
kierowany do osób 

używających szkodliwie  
i uzależnionych od 

konopi oraz ich rodzin  
i bliskich  

Fundacja Arka Nadziei 5 635,00 zł wsparcie fundacja 
Tomaszów 
Mazowiecki 

tomaszowski 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej  
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Działania z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS w 2021 r. 

267. 
Włączmy się do 

wspólnego działania – 
razem przeciw AIDS  

Polski Czerwony Krzyż  
w Łodzi – Łódzki Oddział 

Okręgowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża 

5 710,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

268. Nie pozwól na zakażenie!  
Fundacja Wsparcia 
Psychospołecznego 

13 905,00 zł wsparcie fundacja Łódź m. Łódź 

269. 

WARSZTATY NA 
TEMAT HIV/AIDS DLA 

OSÓB 
UZALEŻNIONYCH, 
LECZĄCYCH SIĘ  
W OŚRODKACH  

NA TERENIE 
WOJEWÓDZTWA 

ŁÓDZKIEGO 

Fundacja "ARKA" 4 336,00 zł wsparcie fundacja Łódź m. Łódź 
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Pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom  
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w 2021 r. 

270. 
Przeciwdziałanie 

zachowaniom 
agresywnym  

Fundacja Centrum Edukacji 
i Leczenia CEL 

18 400,00 zł wsparcie fundacja Łódź m. Łódź 

271. 

"Bez lęku – bezpieczniej" 
– wsparcie terapeutyczne 

oraz konsultacje 
specjalistyczne dla osób 
krzywdzonych w wyniku 

przemocy domowej 

Stowarzyszenie Promocji 
Zdrowia i Psychoterapii 

27 850,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

272. 

Pomoc rodzinom  
i osobom w zakresie 

przeciwdziałania 
przemocy 

Stowarzyszenie Wspierania 
Rozwoju Dzieci i Młodzieży 

17 130,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

273. Przemoc jest przemocą 
Fundacja Wsparcia 
Psychospołecznego 

6 600,00 zł wsparcie fundacja Łódź m. Łódź 

274. 
Kilka słów o przemocy  

w rodzinie  
Fundacja "Inicjatywy 

Powiatu Poddębickiego" 
10 020,00 zł wsparcie fundacja Poddębice poddębicki 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE 
NA PLUS” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – „Rodzina w sieci” w 2021 r. 

275. Rodzina w sieci 
Stowarzyszenie Dla Osób 
Potrzebujących Pomocy 

„Razem” 
40 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Ostrówek wieluński 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – Działania na rzecz osób starszych w 2021 r. 

276. 
Integrujemy osoby  

po 60 r. ż. 
Fundacja "Inicjatywy 

Powiatu Poddębickiego" 
14 800,00 zł wsparcie fundacja Poddębice poddębicki 

277. "Kulturalni sprawni 2021" 
Stowarzyszenie Rodzin 

Dzieci i Osób 
Niepełnosprawnych 

14 978,00 zł wsparcie stowarzyszenie 
Tomaszów 
Mazowiecki 

tomaszowski 

278. "Aktywny senior 2021" 

Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągwi 

Łódzkiej dla Hufca Doliny 
Pilicy ZHP z siedzibą  

w Spale 

15 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie 
Łódź 

Inowłódz 
 m. Łódź 

tomaszowski 
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279. Aktywni Seniorzy 
Drzewickie Centrum 

Wolontariatu "Ofiarna dłoń"  
15 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Drzewica opoczyński 

280. 

Międzypokoleniowa 
aktywizacja osób 

starszych poprzez panele 
dyskusyjne OKM 1940  

w województwie łódzkim 
– edycja 2021 

Stowarzyszenie "Rodzina 
Policyjna 1939 r."  

14 750,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

281. Zatrzymane chwile 
Stowarzyszenie Wspierania 

Inicjatyw Społecznych 
"Szansa" 

13 400,00 zł wsparcie stowarzyszenie Dąbrowice kutnowski 

282. Seniorze pokonaj covida 
Liga Kobiet Polskich – 

Łódzki Oddział Wojewódzki 
w Łodzi 

4 751,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

283. "Harmonia ciała i duszy" 
Łowicki Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
14 611,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łowicz łowicki 

284. "Być razem" Fundacja Promienie  15 000,00 zł wsparcie fundacja Dmosin brzeziński 

285. "Aktywni 60+" 
Fundacja PAMAŁKA – 

POMAGAMY 
15 000,00 zł wsparcie fundacja Bełchatów bełchatowski 

286. Aktywny senior 
Polskie Towarzystwo 

Stwardnienia Rozsianego 
Oddział w Sieradzu 

9 010,00 zł wsparcie stowarzyszenie Sieradz sieradzki 

287. "Aktywny senior 60+" 
Polski Związek 

Niewidomych Okręg Łódzki 
13 700,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

288. 
Pomocna dłoń – 

wsparcie dla opiekunów 
faktycznych 

Centrum Służby Rodzinie 15 000,00 zł wsparcie 
kościelna osoba 

prawna 
Łódź m. Łódź 

289. 
Międzypokoleniowe 
Warsztaty Kulinarne 

FUNDACJA NA RZECZ 
DZIECI, MŁODZIEŻY 

DOROSŁYCH STARSZYCH 
ORAZ 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
USKRZYDLENI 

8 000,00 zł wsparcie fundacja 
Piotrków 

Trybunalski 
 m. Piotrków 
Trybunalski 

290. 

TAŃCZYĆ KAŻDY 
MOŻE ! – wieczorek 
taneczny dla osób  

w wieku 60+ 

FUNDACJA DAR DLA 
POTRZEBUJĄCYCH  

5 000,00 zł wsparcie fundacja Opoczno opoczyński 

291. 
Metamorfoza społeczna 

seniorów 

STOWARZYSZENIE 
EDUKACYJNO-

TERAPEUTYCZNE KUŹNIA 
12 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Zduńska Wola zduńskowolski 
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Pierwszy otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2021 r.  

292. 
Łódzkie Targi Ekonomii 

Społecznej 
Stowarzyszenie Wsparcie 

Społeczne „Ja-Ty-My” 
100 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 r. 

293. 
Wsparcie osób 

w kryzysie bezdomności 
Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej  
25 000,00 zł wsparcie 

kościelna osoba 
prawna 

Łódź  m. Łódź 

294. Twoja przyszłość 
Drzewickie Centrum 

Wolontariatu "Ofiarna dłoń"  
25 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Drzewica opoczyński 

295. 

Bank Żywności w Łodzi 
jako główny dystrybutor 

żywności dla 
potrzebujących 
mieszkańców 

województwa łódzkiego 

Bank Żywności w Łodzi  
im. Marka Edelmana  

25 000,00 zł wsparcie fundacja Łódź m. Łódź 

296. 

Klub Młodzieży „Stay 
Active" zagrożonej 

wykluczeniem 
społecznym 

Stowarzyszenie Lokalne 
Salezjańskiej Organizacji 

Sportowej SL SALOS 
„RÓŻA KUTNO"  
w Woźniakowie  

21 380,00 zł wsparcie stowarzyszenie Kutno kutnowski 

297. 
Prowadzenie jednostki 

specjalistycznego 
poradnictwa 

Fundacja Wsparcia 
Psychospołecznego  

15 357,00 zł wsparcie fundacja Łódź  m. Łódź 

298. 

Wojewódzkie Centrum 
Wolontariatu (WZW) –

wsparcie rozwoju 
wolontariatu w woj. 

łódzkim 

Stowarzyszenie Młodzieży  
i Osób z Problemami 

Psychicznymi, Ich Rodzin  
i Przyjaciół "Pomost"  

24 995,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź  m. Łódź 

299. 

"SENSO – terapeutika – 
interdyscyplinarny 

program terapii i pomocy 
rodzinom z dzieckiem  

w wieku 

Fundacja Pomocy Dzieciom 
– Dar Serca  

10 210,00 zł wsparcie fundacja Łódź m. Łódź 
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wczesnoszkolnym 
zagrożonym dysleksją 

rozwojową" 

300. 
Bądź PRO – zostań 

wolontariuszem! 

Polski Czerwony Krzyż  
w Warszawie dla Łódzkiego 

Oddziału Okręgowego 
Polskiego Czerwonego 

Krzyża    

8 490,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

301. 
Pierwsza pomoc  

w kryzysie 
Centrum Służby Rodzinie 24 700,00 zł wsparcie 

kościelna osoba 
prawna 

Łódź  m. Łódź 

302. 
Zajęcia na koniach  
w KARINO 2021 

Stowarzyszenie 
Rehabilitacyjno-Edukacyjne 

"KARINO"  
16 800,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łowicz  łowicki 

303. "Na dobrym szlaku 2021" 

Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew 

Łódzka dla Hufca Doliny 
Pilicy ZHP 

16 500,00 zł wsparcie stowarzyszenie 
Łódź  

Inowłódz 
m. Łódź 

tomaszowski 

Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób starszych – Senior w potrzebie w 2021 r. 

304. Bezpieczni seniorzy 
Drzewickie Centrum 

Wolontariatu "Ofiarna dłoń"  
30 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Drzewica opoczyński 

305. "Pomocna dłoń 2021" 
Stowarzyszenie Rodzin 

Dzieci i Osób 
Niepełnosprawnych  

14 700,00 zł wsparcie stowarzyszenie 
Tomaszów 
Mazowiecki 

tomaszowski 

Trzeci otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, z zakresu pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób starszych: „Aktywny senior!” 

w 2021 roku 

306. Aktywny senior! 
Fundacja Młodzi Propagują 

Sztukę  
32 600,00 zł powierzenie fundacja Wieluń wieluński 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 roku 

307. Rodzina od serca 

Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom z Domów Dziecka 

i Rodzin Zastępczych 
„Wyspa Skarbów” 

27 062,00 zł wsparcie stowarzyszenie Kutno kutnowski 
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Pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2021 roku 

308. „Postaw na rodzinę 2021” 

Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew 

Łódzka dla Hufca Doliny 
Pilicy Związku Harcerstwa 

Polskiego 

17 750,00 zł wsparcie stowarzyszenie 
 Łódź 

Inowłódz 
 m. Łódź 

tomaszowski 

309. 
„Aktywna reintegracja 
rodzin po pandemii” 

Związek Dużych Rodzin 
Trzy Plus dla Związku 

Dużych Rodzin "Trzy Plus" 
w Gminie Rawa 

Mazowiecka 

50 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie 
 Warszawa 

Rawa Mazowiecka 
m. st. Warszawa 

rawski 

310. MOJA RODZINA 
Drzewickie Centrum 

Wolontariatu "Ofiarna dłoń"  
50 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Drzewica opoczyński 

311. 

Pomoc rodzinom  
i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej. 

Wyrównywanie szans. 

Stowarzyszenie Wspierania 
Rozwoju Dzieci i Młodzieży 

12 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie  Łódź  m. Łódź 

312. „Mocarna rodzina 2021”  

„FUNDACJA 
PRAESTERNO” dla 

„Fundacji Presterno – 
Ośrodek w Łodzi” 

38 500,00 zł wsparcie fundacja 
 Warszawa 

Łódź 
m.st. Warszawa 

m. Łódź 

313. 
„Rodzina jest 

najważniejsza”  
Stowarzyszenie Centrum 

Wspierania Inicjatyw 
24 100,00 zł wsparcie stowarzyszenie Sławno opoczyński 

314. 
Rodzina – tu moje 

miejsce. 
Fundacja „Arka” 12 746,00 zł wsparcie fundacja  Łódź  m. Łódź 

315. 

„Rodzinne SOS – 
poradnictwo 

specjalistyczne dla 
małżeństw, par i rodzin. 

Edycja 2” 

Centrum Służby Rodzinie 35 569,00 zł wsparcie 
kościelna osoba 

prawna 
 Łódź  m. Łódź 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku 

316. 
 Hipoterapia w KARINO 

2021 

Stowarzyszenie 
Rehabilitacyjno-Edukacyjne 

"KARINO" 
17 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łowicz łowicki 
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317.  Rehabilitacja na plus 
Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej 
20 000,00 zł wsparcie 

kościelna osoba 
prawna 

Łódź  m. Łódź 

318. 
ROBONOGI – 
specjalistyczna 

rehabilitacja w robocie 

Fundacja Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „AMI” 

19 500,00 zł wsparcie fundacja Zduńska Wola zduńskowolski 

319. 
„Dbaj o zdrowie bądź 

sprawny 2021” 

Stowarzyszenie Rodzin 
Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych 
20 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie 

Tomaszów 
Mazowiecki 

tomaszowski 

320. 
Akcja – rehabilitacja –
usprawnienie ruchowe 
dzieci w wieku 0-15 lat 

Polskie Stowarzyszenie 
na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Zgierzu 

11 200,00 zł wsparcie stowarzyszenie Zgierz zgierski 

321. 

SENSUALE – terapia 
zaburzeń komunikacji  

z wykorzystaniem 
metody integracji 

sensorycznej  
u dzieci  

z niepełnosprawnością 
w wieku 

wczesnoszkolnym 

Fundacja Pomocy Dzieciom 
– Dar Serca 

10 270,00 zł wsparcie fundacja Łódź  m. Łódź 

322. 
POWSZECHNA 

REHABILITACJA 
Drzewickie Centrum 

Wolontariatu "Ofiarna dłoń"  
20 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Drzewica opoczyński 

323. 

Rehabilitacja społeczna 
osób 

z niepełnosprawnością 
intelektualną 

Polskie Stowarzyszenie 
na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Kutnie 

8 065,00 zł wsparcie stowarzyszenie Kutno kutnowski 

324. 

Rehabilitacja lecznicza 
dla pacjentów Poradni 

Domowej Opieki 
Hospicyjnej 

Stowarzyszenie Hospicjum 
w Rawie Mazowieckiej 

14 985,00 zł wsparcie stowarzyszenie Rawa Mazowiecka rawski 

325. 
Rehabilitacja domowa 

2021 

Polskie Towarzystwo 
Stwardnienia Rozsianego 

Oddział w Sieradzu 
19 850,00 zł wsparcie stowarzyszenie Sieradz sieradzki 

326. 
POJĄĆ GŁĘBIĘ 

ŁÓDZKIE 
Spółdzielnia Socjalna 

RESTART 
20 000,00 zł wsparcie spółdzielnia socjalna Łódź  m. Łódź 

327. 
„Szansa na lepsze jutro 

w 2021 r.” 
Fundacja PAMAŁKA – 

POMAGAMY 
20 000,00 zł wsparcie fundacja Bełchatów bełchatowski 
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328. Rehabilitacja osób z SM 
Polskie Towarzystwo 

Stwardnienia Rozsianego – 
Oddział Łódź 

19 800,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź  m. Łódź 

329. 

Treningi społeczne dla 
osób  

z niepełnosprawnościami  
z terenu Województwa 

Łódzkiego 

Polskie Stowarzyszenie 
Ludzi Cierpiących na 

Padaczkę – Oddział Łódzki 
9 330,00 zł wsparcie stowarzyszenie Ozorków zgierski 

Drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, z zakresu pomocy 
społecznej – „Święto Pracowników Pomocy Społecznej – Powiatowe” w 2021 roku 

330. 
„Święto Pracowników 
Pomocy Społecznej – 

Powiatowe” 

Towarzystwo Przyjaciół 
Niepełnosprawnych  

40 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

Piąty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, z zakresu pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób starszych: „Senioralne 

podróże małe i duże” w 2021 roku 

331. 
„Senioralne podróże 

małe i duże” 
Fundacja "Poranek"  
Oddział w Lubochni  

40 000,00 zł powierzenie fundacja Lubochnia tomaszowski 

Szósty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE 
NA PLUS” na rok 2020 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku, tytuł zadania: Rehabilitacja osób niepełnosprawnych i poradnictwo 

specjalistyczne 

332. 

Rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych  

i poradnictwo 
specjalistyczne 

Polskie Towarzystwo 
Chorób Nerwowo-

Mięśniowych Oddział 
Regionalny w Łodzi 

39 210,00 powierzenie stowarzyszenie  Łódź m. Łódź 

Siódmy otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE 
NA PLUS” na rok 2020 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku, tytuł zadania: Tytuł zadania: „Bliżej nieba” – wycieczka dla osób 

niepełnosprawnych 

333. 
„Bliżej nieba” – 

wycieczka dla osób 
niepełnosprawnych 

Stowarzyszenie Rodziców 
i Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych 
„Naszym Dzieciom” 

17 850,00 zł powierzenie stowarzyszenie Brzeziny brzeziński 
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Ósmy otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA 
PLUS” na rok 2021 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku. Tytuł zadania: Rehabilitacja ruchowa i logopedyczna dla niepełnosprawnych 

podopiecznych Stowarzyszenia. Wykłady dla opiekunów oraz mieszkańców powiatu brzezińskiego. 

334. 

Rehabilitacja ruchowa  
i logopedyczna dla 
niepełnosprawnych 

podopiecznych 
Stowarzyszenia. Wykłady 

dla opiekunów oraz 
mieszkańców powiatu 

brzezińskiego. 

Stowarzyszenie Rodziców  
i Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych 
„Naszym Dzieciom” 

39 986,00 zł powierzenie stowarzyszenie Brzeziny brzeziński 

Dziewiąty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE 
NA PLUS” na rok 2021 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku. Tytuł zadania: Wycieczka do ZOO/Orientarium oraz Warsztaty Czekoladowe 

dla niepełnosprawnych i ich opiekunów z powiatu brzezińskiego. 

335. 

Wycieczka do 
ZOO/Orientarium oraz 

Warsztaty Czekoladowe 
dla niepełnosprawnych 

 i ich opiekunów  
z powiatu brzezińskiego 

Stowarzyszenie Rodziców  
i Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych 
„Naszym Dzieciom” 

9 214,00 zł powierzenie stowarzyszenie Brzeziny brzeziński 

Pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji 
Województwa Łódzkiego, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku 

336. 

Indywidualna 
rehabilitacja domowa 

kluczem do 
samodzielnego 

funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych 

Polskie Towarzystwo 
Chorób Nerwowo-

Mięśniowych Oddział 
Regionalny w Łodzi 

20 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

337. 

Warsztaty kompetencji 
społecznych osób  

z niepełnosprawnością 
intelektualną 

Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością 
Intelektualną  

Koło w Zgierzu 

5 800,00 zł wsparcie stowarzyszenie Zgierz zgierski 

338. 
Rehabilitacja w 

ośrodkach osób z SM 

Polskie Towarzystwo 
Stwardnienia Rozsianego – 

Oddział Łódź 
19 800,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 
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339. 
„Walka o lepsze jutro  

w 2021 r.” 
Fundacja PAMAŁKA – 

POMAGAMY 
20 000,00 zł wsparcie fundacja Bełchatów bełchatowski 

Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 roku 

340. 

Podziel się swoim 
domem – II spotkanie 

integracyjne promujące 
ideę pieczy zastępczej 

FUNDACJA DAR DLA 
POTRZEBUJĄCYCH  

22 938,00 zł wsparcie fundacja Opoczno opoczyński 

Szósty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób starszych: Senior w potrzebie w 2021 r. 

341. 
Opaska medyczna – 

pomoc i wsparcie osób 
niesamodzielnych 

Fundacja „Misja Medyczna”  25 004,00 zł wsparcie fundacja  Łódź m. Łódź 

Szósty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2021 roku 

342. 
„Rodzina w integracji 

społecznej” 
Stowarzyszenie Centrum 

Wspierania Inicjatyw 
9 330,00 zł wsparcie stowarzyszenie Sławno opoczyński 

Siódmy otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA 
PLUS” za rok 2020 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka 

prorodzinna w 2021 roku, na realizację zadania pn. Dzień Rodziny w gminie Bedlno, czyli integracja międzypokoleniowa 

343. 
Dzień rodziny w gminie 
Bedlno, czyli integracja 

międzypokoleniowa 

Stowarzyszenie 
EKOBIESIADA 

40 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Zduny łowicki 

Ósmy otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA 
PLUS” za rok 2020 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka 

prorodzinna w 2021 roku, na realizację zadania pn. Aktywne wakacje dla mieszkańców powiatu wieluńskiego 

344. 
Aktywne wakacje dla 
mieszkańców powiatu 

wieluńskiego 

Fundacja Młodzi Propagują 
Sztukę 

11 090,00 zł powierzenie fundacja Wieluń wieluński 
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Środki przekazane w 2021 r. w ramach umów wieloletnich zawieranych w latach poprzednich 

1. 

Prowadzenie 
Interwencyjnego Ośrodka 

Preadopcyjnego – 
zadanie realizowane do 

30.06.2021 r. na 
podstawie drugiego 

otwartego konkursu ofert 
na powierzenie realizacji 

zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego 

z zakresu wspierania 
rodziny i systemu pieczy 
zastępczej na lata 2018-

2021 – prowadzenie 
interwencyjnego ośrodka 

preadopcyjnego – 
rozstrzygniętego w roku 

2018  

Fundacja Gajusz 798 715,00 zł powierzenie fundacja  Łódź m. Łódź 

2. 
„Łódzkie dla Seniorów 

PLUS” 
Łódzka Federacja Sportu 100 000,00 zł powierzenie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

3. 
„Sport szkolny  

w województwie łódzkim” 
Łódzki Szkolny Związek 

Sportowy 
71 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

4. 

„Rozwój  
i upowszechnianie sportu 

na terenach wiejskich  
i małych miast wśród 

mieszkańców 
województwa łódzkiego – 

organizacja i udział we 
współzawodnictwie 

sportowym realizowanym 
na poziomie 

wojewódzkim  
i ogólnopolskim” 

Wojewódzkie Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe  

250 000,00 zł wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 
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5. 

„Interdyscyplinarne 
szkolenie  

i współzawodnictwo 
sportowe” 

Łódzka Federacja Sportu 
1 542 056,00 

zł 
wsparcie stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

 

 

 

 



 Strona 1 
 

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z realizacji 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. 

Wykaz organizacji, które zwróciły dotacje (stan na dzień 31.01.2022 r.) 

Lp. Nazwa organizacji 
Częściowo/ 
w całości 

Zwrócona kwota Przyczyna 
Gmina, w której 

siedzibę ma 
organizacja 

Powiat, w którym 
zarejestrowana jest 

organizacja 

Departament Środowiska 

1. Koło Gospodyń Wiejskich „Brudnowianki” częściowo 1 684,75 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Dalików poddębicki 

2. 
Fundacja Aktywnego Kształcenia  

i Rekreacji SALIX 
częściowo 201,00 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Opoczno opoczyński 

3. 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy 

Sędziejowice 
częściowo 1 712,40 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Sędziejowice łaski 

Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa 

4. 
Ochotnicza Straż Pożarna  

w Żaglinach 
częściowo 908,02 zł 

Zleceniobiorca nie 
wykonał zadania  

w całości z uwagi na 
utrudnienia związane 

z epidemią COVID-19.  

                     
Sędziejowice  

łaski  

5. 
Pabianickie Towarzystwo Cyklistów  

w Pabianicach 
częściowo 1 180,41 zł 

Zleceniobiorca nie 
wykonał zadania w 
całości z uwagi na 

utrudnienia związane  
z epidemią COVID-19. 

Pabianice pabianicki  

6. 
„SKY TEAM” Klub Miłośników Lotnictwa 

Ziemi Brzezińskiej  
częściowo 6,83 zł 

Zleceniobiorca nie 
wykonał zadania  

w całości z uwagi na 
utrudnienia związane 

z epidemią COVID-19.  

Brzeziny  brzeziński  

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Koluszkach         częściowo 1 092,90 zł 

Zleceniobiorca nie 
wykonał zadania  

w całości z uwagi na 
utrudnienia związane 

z epidemią COVID-19.  

Koluszki  łódzki wschodni  
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8. Tomaszowskie Stowarzyszenie Mediatorów                           częściowo 1 999,71 zł 

Zleceniobiorca nie 
wykonał zadania  

w całości z uwagi na 
utrudnienia związane  

z epidemią COVID-19. 

Tomaszów 
Mazowiecki 

tomaszowski  

Departament Polityki Zdrowotnej 

9. 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną, 

Koło w Konstantynowie Łódzkim 
częściowo 993,10 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Konstantynów 
Łódzki 

pabianicki 

10. Fundacja Gajusz  częściowo 4 931,91 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Łódź m. Łódź 

Departament Kultury i Edukacji 

11. 
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa działania – 

Przymierze Jeziorsko" 
częściowo 780,00 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Warta sieradzki 

12. Stowarzyszenie Opoczyńskie częściowo 16,88 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Opoczno opoczyński 

13. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej częściowo 2 430,00 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Kutno kutnowski 

14. 
Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta 

w Zduńskiej Woli o tradycjach kolejowych 
częściowo 32,60 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Zduńska Wola zduńskowolski 

15. Stowarzyszenie "Dla Naszej Wsi" częściowo 794,33 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Kocierzew 
Południowy 

łowicki 

16. Koło Gospodyń Wiejskich w Złoczewie częściowo 75,78 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Złoczew sieradzki 

17. Stowarzyszenie Łączy Nas Wieluń częściowo 0,01 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Wieluń wieluński 

18. STOWARZYSZENIE REQIN częściowo 6 579,60 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Łęczyca łęczycki 

19. 
Fundacja "Inicjatywy Powiatu 

Poddębickiego" 
częściowo 799,83 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Poddębice poddębicki 

20. Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku częściowo 191,05 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Łowicz łowicki 

21. 
Fundacja "Inicjatywy Powiatu 

Poddębickiego" 
częściowo 1 473,38 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Poddębice poddębicki 

22. 
Stowarzyszenie Historyczne "Bataliony 

Obrony Narodowej" 
częściowo 8,99 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Wieluń wieluński 
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23. 
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-

Ty-My” 
częściowo 198,03 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Łódź m. Łódź 

24. 
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej 

"Inspiracja" 
w całości 7 398,00 zł 

rezygnacja z realizacji 
zadania – zwrot 

środków 
Kodrąb radomszczański 

25. Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy częściowo 63,00 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Drzewica opoczyński 

Departament Sportu i Turystyki  

26. Fundacja Klub Rozwoju Kompetencji  częściowo 36,92 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Łowicz łowicki 

27. 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze Oddział w Łowiczu  

częściowo 97,00 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Łowicz łowicki 

28. 
Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna 

Dłoń"  
częściowo 233,96 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Drzewica opoczyński 

29. Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku  częściowo 25,05 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Łowicz łowicki 

30. 
Fundacja Polska Akademia Sportów 

Lotniczych "Aviatornia" 
w całości 6 100,00 zł 

Fundacja nie 
dysponowała 
właściwymi 

dokumentami 
potwierdzającymi 

wydatkowanie dotacji, 
zadanie zostało 
zrealizowane. 

Warszawa m. st. Warszawa 

31. 
Stowarzyszenie Wsparcie Inicjatyw 

Lokalnych „PRO BONO” 
częściowo 1,84 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Brzeziny  brzeziński 

32. Łódzka Federacja Sportu częściowo 245 364,75 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Łódź m. Łódź 

33. Stowarzyszenie Ziemia Bełchatowska częściowo 124,05 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Bełchatów bełchatowski 

34. 
STOWARZYSZENIE "SAMI SWOI" 

W KAMOSTKU 
częściowo 10,05 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Sędziejowice  łaski 

35. Stowarzyszenie Akademia Lekkoatletyki częściowo 363,06 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Łódź m. Łódź 

36. 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

W GZINCE 
częściowo 76,99 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Radomsko radomszczański 

37. Fundacja LEADER100 częściowo 870,84 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Warszawa m. st. Warszawa 
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38. Uczniowski Klub Sportowy "Libero" Widawa  całość 11 000,00 zł 
rezygnacja /rozwiązanie 

umowy 
Widawa łaski 

39. Łódzki Związek Koszykówki częściowo 246,00 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Łódź m. Łódź 

40. 
Stowarzyszenie Biegów Przeszkodowych 

OCR POLSKA  
częściowo 2 194,47 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Kutno kutnowski 

41. 
Piotrkowskie Stowarzyszenie Triathlonu  

Tri Aktywny Piotrków          
częściowo 1 006,99 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Piotrków 
Trybunalski 

piotrkowski 

42. 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Łowickiej 

Łowickie.pl 
częściowo 1 016,76 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Łowicz łowicki 

43. 
STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI 

RADOSTÓW 
częściowo 95,86 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Czastary wieruszowski 

44. Fundacja SNG Kultura i Sport częściowo 380,66 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Łódź m. Łódź 

45. 
Łódzki Klub Sportowy Głuchych 

Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne 
częściowo 110,72 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Łódź m. Łódź 

46. Łódzka Federacja Sportu częściowo 38 784,81 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Łódź m. Łódź 

47. Łódzka Federacja Sportu częściowo 30 370,40 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Łódź m. Łódź 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 

48. Fundacja Centrum Edukacji i Leczenia CEL częściowo 60,90 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Łódź m. Łódź 

49. Caritas Archidiecezji Łódzkiej częściowo 1 255,50 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Łódź m. Łódź 

50. Nowe Życie w Rawie częściowo 1,05 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Rawa Mazowiecka rawski 

51. Fundacja "ARKA” częściowo 1 090,00 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Łódź m. Łódź 

52. Fundacja Centrum Edukacji i Leczenia CEL częściowo 60,90 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Łódź m. Łódź 

53. 
Stowarzyszenie Dla Osób Potrzebujących 

Pomocy „Razem” 
częściowo 3 911,53 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Ostrówek wieluński 

54. 
Fundacja "Inicjatywy Powiatu 

Poddębickiego" 
w całości 14 800,00 zł 

zadanie nie zostało 
zrealizowane 

Poddębice poddębicki 

55. 
Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna 

Dłoń" 
częściowo 1 972,62 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Drzewica opoczyński 
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56. Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku częściowo 169,70 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Łowicz łowicki 

57. 
Liga Kobiet Polskich – Łódzki Oddział 

Wojewódzki w Łodzi 
częściowo 361,15 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Łódź m. Łódź 

58. 
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne  

„Ja-Ty-My” 
częściowo 24,98 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Łódź m. Łódź 

59. 
Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna 

dłoń" 
częściowo 9 500,53 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Drzewica opoczyński 

60. Fundacja "Poranek" Oddział w Lubochni częściowo 17 562,00 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Lubochnia tomaszowski 

61. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych częściowo 0,09 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Łódź m. Łódź 

62. Fundacja Gajusz częściowo 53 669,98 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
 Łódź m. Łódź 

63. 
Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna 

dłoń" 
częściowo 3 666,03 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Drzewica opoczyński 

64. Centrum Służby Rodzinie częściowo 5 631,03 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
 Łódź m. Łódź 

65. 
Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna 

dłoń" 
częściowo 736,85 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Drzewica opoczyński 

66. 
Polskie Towarzystwo Stwardnienia 

Rozsianego Oddział w Sieradzu 
częściowo 121,87 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Sieradz sieradzki  

67. 
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów 

Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym 
Dzieciom” 

w całości 17 850,00 zł 
zadanie nie zostało 

zrealizowane 
Brzeziny brzeziński 

68. 
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów 

Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym 
Dzieciom” 

częściowo 2,19 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Brzeziny brzeziński 

69. 
Polskie Towarzystwo Stwardnienia 

Rozsianego – Oddział Łódź 
częściowo 7 790,00 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Łódź m. Łódź 
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Załącznik nr 4 do Sprawozdania z realizacji 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. 

 

a. Wykaz przekazanych dotacji w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19 
 

Lp. Nazwa organizacji Kwota dotacji Forma prawna 
Gmina, w której siedzibę ma 

organizacja 

Powiat, w którym 
zarejestrowana jest 

organizacja 

Departament Środowiska 

1. Stowarzyszenie EKO-WOLBÓRZ 5 900,00 zł stowarzyszenie Wolbórz piotrkowski 

Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa 

2. 
Rejonowe Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie 
Trybunalskim 

6 000,00 zł stowarzyszenie  Piotrków Trybunalski  m. Piotrków Trybunalski  

Departament Polityki Zdrowotnej 

3. 
Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

z siedzibą w Łodzi 
6 000,00 zł kościelna osoba prawna Łódź m. Łódź 

4. 
Stowarzyszenie Hospicjum w Rawie 

Mazowieckiej z siedzibą w Rawie 
Mazowieckiej 

6 000,00 zł stowarzyszenie Rawa Mazowiecka rawski 

5. 
Fundacja "Zdrowy Wybór" z siedzibą 

w Zgierzu 
6 000,00 zł fundacja Zgierz zgierski 

6. 
Koło Gospodyń Wiejskich 

SZPRYCHY w Niedośpielinie 
6 000,00 zł koło gospodyń wiejskich Wielgomłyny radomszczański 

7. 
Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Łódzka z siedzibą w Łodzi 
6 000,00 zł stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

8. 
Fundacja Ekonomik z siedzibą 

w Piotrkowie Trybunalskim 
6 000,00 zł fundacja Piotrków Trybunalski m. Piotrków Trybunalski 

9. 
Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie 

z siedzibą w Konarzewie 
3 300,00 zł stowarzyszenie Piątek łęczycki 
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Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

10. 
Koło Gospodyń Wiejskich w Kątach 

Walichnowskich 
6 000,00 zł 

Samorządy gospodarcze 
i zawodowe niewpisane do 

KRS 
Czastary wieruszowski 

Departament Promocji 

11. Fundacja Ambitna Polska 5 200,00 zł fundacja Łódź m. Łódź 

Departament Kultury i Edukacji 

12. 
Fundacja Tworzenia i Promowania 

Sztuki – ależ Gustawie! 
6 000,00 zł fundacja Łódź m. Łódź 

13. Ochotnicza Straż Pożarna w Tumie 6 000,00 zł stowarzyszenie Góra Świętej Małgorzaty łęczycki 

14. Koło Gospodyń Wiejskich w Kluskach 6 000,00 zł koło gospodyń wiejskich Lututów wieruszowski 

15. 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Wsi Trębaczew 
6 000,00 zł stowarzyszenie Działoszyn pajęczański 

16. Fundacja "Muzyka do potęgi" 6 000,00 zł fundacja Andrespol łódzki wschodni 

17. 
"STOWARZYSZENIE 

ARTYSTYCZNE W PAJĘCZNIE" 
6 000,00 zł stowarzyszenie Pajęczno pajęczański 

18. 
Stowarzyszenie Literackie  

im. K.K. Baczyńskiego 
6 000,00 zł stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

19. 
Fundacja Imienia Stanisława 

Pomian-Srzednickiego 
6 000,00 zł fundacja Łódź m. Łódź 

20. 
Stowarzyszenie Carpe Diem po 

Charłupsku 
6 000,00 zł stowarzyszenie Sieradz sieradzki 

21. Fundacja TuLokalni 6 000,00 zł fundacja Łódź m. Łódź 

22. 
Koło Gospodyń Wiejskich w Grójcu 

Wielkim 
5 850,00 zł koło gospodyń wiejskich Złoczew sieradzki 

23. 
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 

"Paprotki" 
5 100,00 zł stowarzyszenie Zapolice zduńskowolski 

24. Fundacja „Zamiast…” 6 000,00 zł fundacja Czarnożyły wieluński 

25. Stowarzyszenie "Piliczanie" 6 000,00 zł stowarzyszenie Sulejów piotrkowski 

26. 
Koło Gospodyń Wiejskich 

w Pieczyskach 
6 000,00 zł koło gospodyń wiejskich Wieruszów wieruszowski 

27. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 

i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo 
"Przyjaciele Jedynki" 

5 850,00 zł stowarzyszenie Ozorków zgierski 
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28. 
Stowarzyszenie "Towarzystwo 
Miłośników Dziejów Pabianic" 

5 976,00 zł stowarzyszenie Pabianice pabianicki 

29. 
Stowarzyszenie Miłośników Starej 
Motoryzacji i Maszyn Rolniczych 

"Retro – Łowiczanka" 
6 000,00 zł stowarzyszenie Zduny łowicki 

30. Fundacja "Miasto Kultury" 6 000,00 zł fundacja Łódź m. Łódź 

31. 
Bełchatowskie Stowarzyszenie 

Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej 
"SYJON" 

6 000,00 zł stowarzyszenie Bełchatów bełchatowski 

Departament Sportu i Turystyki 

32. Stowarzyszenie Abstynenckie "AZYL" 6 000,00 zł stowarzyszenie Tomaszów Mazowiecki tomaszowski 

33. Opoczyński Klub Amazonek "Oka" 6 000,00 zł stowarzyszenie Opoczno opoczyński 

34. 
Klub sportu, rekreacji, turystyki 

i pływania "NEMO" 
3 425,00 zł 

stowarzyszenie kultury 
fizycznej 

Tomaszów Mazowiecki tomaszowski 

35. Klub Sportowy Paradyż 6 000,00 zł  stowarzyszenie Paradyż opoczyński 

36. 
Stowarzyszenie Razem w Przyszłość 

w Kadzidłowej 
6 000,00 zł stowarzyszenie Grabów łęczycki 

37. 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Wsi Piaski Rudnickie w Gminie 
Głowno 

6 000,00 zł stowarzyszenie Głowno zgierski 

38. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 

w Zduńskiej Dąbrowie 
6 000,00 zł stowarzyszenie Zduny łowicki 

39. 
Uczniowski Klub Sportowy Szkoła 

Gortata 
6 000,00 zł stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

40. Stowarzyszenie Kutno Biega 4 780,00 zł stowarzyszenie Kutno kutnowski 

41. 
Szkolny Uczniowski Klub Sportowy 

Witonianka przy Szkole Podstawowej 
w Witoni 

6 000,00 zł stowarzyszenie Witonia łęczycki 

42. Rawski Klub Sportowy MAZOVIA 6 000,00 zł stowarzyszenie Rawa Mazowiecka rawski 

43. 
Gminny Ludowy Klub Sportowy Warta 

w Osjakowie 
6 000,00 zł stowarzyszenie Osjaków wieluński 

44. 
Uczniowski Klub Sportowy VIS 

Skierniewice 
6 000,00 zł stowarzyszenie Skierniewice skierniewicki 

45. Fundacja Kididis 6 000,00 zł fundacja Pabianice pabianicki 

46. 
Uczniowski Klub Sportowy "Libero" 

Widawa 
6 000,00 zł stowarzyszenie Widawa łaski 

47. 
Uczniowski Klub Sportowy Siódemka 

Kutno 
6 000,00 zł stowarzyszenie Kutno kutnowski 
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48. 
Miejsko-Gminny Uczniowski Klub 
Sportowy Pogoń Zduńska Wola 

6 000,00 zł stowarzyszenie Zduńska Wola zduńskowolski 

49. Klub Sportowy Karsznice 6 000,00 zł stowarzyszenie Zduńska Wola zduńskowolski 

50. 
Gminny Klub Sportowy Widawia 

Widawa 
6 000,00 zł stowarzyszenie Widawa łaski 

51. Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni 6 000,00 zł stowarzyszenie Uniejów poddębicki 

52. 
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej 
Organizacji Sportowej SL Salos Róża 

Kutno w Woźniakowie 
6 000,00 zł stowarzyszenie Kutno kutnowski 

53. Stowarzyszenie Rajsport Active 6 000,00 zł stowarzyszenie Sieradz sieradzki 

54. 
Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska 

Gminy Lipce Reymontowskie 
6 000,00 zł stowarzyszenie Lipce Reymontowskie skierniewicki 

55. Stowarzyszenie Aktywni Plus 5 900,00 zł stowarzyszenie Piotrków Trybunalski piotrkowski 

56. Fundacja Atelier of Skills 6 000,00 zł stowarzyszenie Tuszyn łódzki wschodni 

57. 
Gminno-Uczniowski Klub Sportowy 

"Gorzkowice" w Gorzkowicach 
6 000,00 zł stowarzyszenie Gorzkowice piotrkowski 

58. 
Sieradzki Klub Karate 

KYOKUSHINKAI 
6 000,00 zł stowarzyszenie Sieradz sieradzki 

59. 
Towarzystwo Przyjaźni 

Polsko-Francuskiej "Bez granic" 
w Osjakowie 

6 000,00 zł stowarzyszenie Osjaków wieluński 

60. 
WODNE OCHOTNICZE 

POGOTOWIE RATUNKOWE 
ODDZIAŁ W SKIERNIEWICACH 

6 000,00 zł stowarzyszenie Skierniewice skierniewicki 

61. Ludowy Klub Sportowy VIS Gidle 5 966,20 zł stowarzyszenie Gidle radomszczański 

62. Fundacja Klub Rozwoju Kompetencji 6 000,00 zł fundacja Łowicz łowicki 

63. 
Pabianickie Towarzystwo Cyklistów 

w Pabianicach 
5 955,75 zł stowarzyszenie Pabianice pabianicki 

64. 
Ludowy Klub Sportowy JUTRZENKA 

Mokra Prawa 
6 000,00 zł stowarzyszenie Skierniewice skierniewicki 

65. Uczniowski Klub Sportowy Perfect 5 700,00 zł stowarzyszenie Zduńska Wola zduńskowolski 

66. Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania 5 820,00 zł stowarzyszenie Bełchatów bełchatowski 

67. Klub Sportowy KORTY ROGÓŹNO 6 000,00 zł stowarzyszenie Widawa łaski 

68. 
Uczniowski Klub Sportowy 

"Trzynastka Joker"  
6 000,00 zł stowarzyszenie Tomaszów Mazowiecki tomaszowski 

69. 
Stowarzyszenie Ludowe Klub 
Sportowy "Orzeł" Piątkowisko 

6 000,00 zł stowarzyszenie Pabianice pabianicki 

70. 
Ludowy Gminny Klub Sportowy 

Charłupia Mała 
6 000,00 zł stowarzyszenie Sieradz sieradzki 
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71. 
Stowarzyszenie Klubu Sportowego 

"Astra Zduny"  
6 000,00 zł stowarzyszenie Zduny łowicki 

72. Stowarzyszenie WKS-Wieluń 6 000,00 zł stowarzyszenie Wieluń wieluński 

73. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Woli 

Buczkowskiej 
5 700,00 zł stowarzyszenie Buczek łaski 

74. 
Integracyjny Uczniowski Klub 

Sportowy "Dziewiątka"  
6 000,00 zł stowarzyszenie Tomaszów Mazowiecki tomaszowski 

75. 
Ludowy Klub Sportowy FENIX Boczki 

Chełmońskie 
4 823,55 zł stowarzyszenie Kocierz Południowy  łowicki 

76. 
Ludowy Klub Sportowy 

w Kiełczygłowie 
6 000,00 zł stowarzyszenie Kiełczygłów pajęczański 

77. 
Uczniowski Klub Sportowy 

"ORIENTUŚ" 
6 000,00 zł stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 

78. 
Koło Gospodyń Miejskich 

„Drzewiczanki” w Drzewicy 
6 000,00 zł koło gospodyń wiejskich Drzewica opoczyński 

79. 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Oddział Dzielnicowy Łódź – Polesie 
6 000,00 zł stowarzyszenie Łódź m. Łódź 

80. Fundacja PAMAŁKA – POMAGAMY 6 000,00 zł fundacja Bełchatów bełchatowski 

81 
Stowarzyszenie Razem Możemy 

Więcej 
5 992,00 zł stowarzyszenie Łowicz łowicki 

82. 
Stowarzyszenie Sił Twórczych 

Wataha 
6 000,00 zł stowarzyszenie Gomunice radomszczański 

83. 
Koło Miejsko-Powiatowe Polskiego 

Stowarzyszenia Diabetyków 
w Skierniewicach 

6 000,00 zł stowarzyszenie Skierniewice  m. Skierniewice 

 

 

 

 

 



 Strona 6 
 

b. Wykaz organizacji, które zwróciły dotacje w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz  
walki z COVID-19 
 

Lp. Nazwa organizacji Częściowo/w całości 
Zwrócona kwota  

(stan na 31.01.2022 r.) 
Przyczyna 

Gmina, 
w której siedzibę 
ma organizacja 

Powiat, w którym 
zarejestrowana jest 

organizacja 

Departament Środowiska 

1. 
Stowarzyszenie EKO-

WOLBÓRZ 
częściowo 45,18 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Wolbórz piotrkowski 

Departament Kultury i Edukacji 

2. 
Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju wsi 

Trębaczew 
częściowo 100,00 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Działoszyn pajęczański 

3. 

Stowarzyszenie 
"Towarzystwo 

Miłośników Dziejów 
Pabianic" 

częściowo 559,80 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Pabianice pabianicki 

4. 
Stowarzyszenie 

Literackie im. K. K. 
Baczyńskiego 

częściowo 0,03 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Łódź m. Łódź 

Departament Sportu i Turystyki 

5. 
Klub sportu, rekreacji, 

turystyki i pływania 
"NEMO" 

częściowo 165,25 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Tomaszów 
Mazowiecki 

tomaszowski 

6. 
Stowarzyszenie Kutno 

Biega 
częściowo 3,07 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Kutno kutnowski 

7. 
Uczniowski Klub 

Sportowy "Trzynastka 
Joker" 

częściowo 14,93 zł 
zwrot niewykorzystanej 

kwoty dotacji 
Tomaszów 
Mazowiecki 

tomaszowski 

8. 
Stowarzyszenie WKS- 

Wieluń 
w całości 6 000,00 zł 

rezygnacja z realizacji 
zadania 

Wieluń wieluński 

9. 
Rawski Klub Sportowy 

MAZOVIA 
częściowo 5,02 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Rawa Mazowiecka rawski 
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Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 

10. 
Koło Gospodyń Miejskich 

„Drzewiczanki” 
częściowo 137,00 zł 

zwrot niewykorzystanej 
kwoty dotacji 

Drzewica Drzewica 



 

 


