
UCHWAŁA NR 499/22 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia 6 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji 

zdrowia na 2022 rok oraz udzielenia dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego 

na powierzenie realizacji zadań wyłonionych w ramach konkursu 

 

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

województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583) oraz art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 

1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079), art. 11 ust. 1 pkt 

2 i ust. 2 oraz art.15 ust. 2h i 2j 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; z 2022 r. poz. 857 i 1079), uchwały nr XL/482/21 Sejmiku 

Województwa Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu 

współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

i o wolontariacie na 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 69) oraz uchwały 

nr 287/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku oraz 

powołania Komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert, uchwala się,  

co następuje:   

§ 1. Rozstrzyga się drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2022 rok oraz 

udziela się dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości   

249.445,00 złotych (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta 

czterdzieści pięć złotych) podmiotom wskazanym w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały na powierzenie realizacji zadania wyłonionego w konkursie. 

 

 



§ 2. Poleca się podać rozstrzygnięcie konkursu, o którym mowa  

w § 1, do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  

w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy Al. Piłsudskiego 

8 w Łodzi oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa 

Łódzkiego www.bip.lodzkie.pl, na stronie internetowej www.ngo.lodzkie.pl, a także  

w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl. 

 

 §   3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.lodzkie.pl/
http://www.ngo.lodzkie.pl/
http://www.witkac.pl/


Załącznik Nr 1 do 

Uchwały Zarządu 

Województwa Łódzkiego 

nr 499/22 

z dnia 6 czerwca 2022 r.  

 

Lista podmiotów, którym przyznano dotacje w ramach drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2022 rok 

Lp./ 

nume

r 

wnios

ku 

Nazwa podmiotu 

(gmina, powiat) 

Nazwa własna 

zadania 

Przyznana 

punktacja 

Wartość 

wnioskowanego 

zadania (cały 

budżet) 

Wnioskowana 

dotacja 

Kwota 

zaopiniowana 

przez komisję 

konkursową 

Dotacja 

przyznana 

przez ZWŁ 

7
/2

/O
K

O
/2

0
2

2
/2

0
2
2
 

Caritas 

Archidiecezji 

Łódzkiej  

(gmina: m. Łódź, 

powiat: Łódź) 

Wsparcie 

psychologiczne 

dla 

mieszkańców 

województwa 

łódzkiego 

79,00 44.000 zł 44.000 zł 44.000 zł 44.000 zł 

6
/2

/O
K

O
/2

0
2

2
/2

0
2
2
 STOWARZYSZENI

E HOSPICJUM W 

RAWIE 

MAZOWIECKIEJ  

(gmina: m. Rawa 

Mazowiecka, 

powiat: rawski) 

Wsparcie 

psychologiczna 

dla 

mieszkańców 

województwa 

łódzkiego 

72,00 20.000 zł 20.000 zł 20.000 zł 20.000 zł 

9
/2

/O
K

O
/2

0
2

2
/2

0
2
2
 

Stowarzyszenie 

Rodzin 

Działających na 

Rzecz Zdrowia 

Psychicznego "Dla 

Rodziny  

(gmina: m. Łódź, 

powiat: Łódź) 

Masz w sobie 

siłę 

70,67 37.545 zł 35.445 zł 35.445 zł 35.445 zł 

2
/2

/O
K

O
/2

0
2

2
/2

0
2
2
 

DRZEWICKIE 

CENTRUM 

WOLONTARIATU 

"OFIARNA DŁOŃ" 

(gmina: Drzewica, 

powiat: 

opoczyński) 

Udzielanie 

świadczeń 

zdrowotnych w 

warunkach 

domowych na 

terenie 

województwa 

łódzkiego 

68,33 50.000 zł 50.000 zł 50.000 zł 50.000 zł 



3
/2

/O
K

O
/2

0
2

2
/2

0
2
2
 

Fundacja 

PAMAŁKA – 

POMAGAMY  

(gmina: m. 

Bełchatów, powiat: 

bełchatowski) 

„Alzheimer – 

rozumiem – 

wspieram” 

68,33 53.820 zł 50.000 zł 50.000 zł 50.000 zł 

1
/2

/O
K

O
/2

0
2

2
/2

0
2
2

 

Fundacja Edukacji 

Nowoczesne  

(gmina: Bielany 

(dzielnica), powiat: 

Warszawa) 

"Chcę wiedzieć, 

co czuję". 

Wsparcie 

psychologiczne 

dla dorosłych 

mieszkańców z 

woj. łódzkiego 

68,00 50.000 zł 50.000 zł 50.000 zł 50.000 zł 

Suma 255.365 zł 249.445 zł 249.445 zł 249.445 zł 



 

 

Lista podmiotów, którym nie przyznano dotacji w ramach drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2022 rok 

Lp./ 

numer 

wniosk

u 

Nazwa podmiotu (gmina, 

powiat) 

Nazwa własna zadania Przyznana 

punktacja 

Wartość 

wnioskowanego 

zadania (cały 

budżet) 

Wnioskowana 

dotacja 

8
/2

/O
K

O
/2

0
2

2
/2

0
2
2
 

Polskie Stowarzyszenie 

Ludzi Cierpiących na 

Padaczkę Oddział Łódzki 

(gmina: M. Łódź, powiat: 

Łódź) 

Wsparcie 

psychologiczne dla 

dorosłych osób z 

niepełnosprawnościam

i w stanie kryzysu 

psychicznego 

58,33 18.460,00 zł 15.660,00 zł 

Suma 18.460 zł 15.660 zł 



 

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie ocenione pod względem formalnym w ramach drugiego otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2022 rok 

Lp./ 

numer 

wniosk

u 

Nazwa podmiotu / 

(gmina, powiat) 

Nazwa własna zadania Wartość 

wnioskowanego 

zadania (cały 

budżet) 

Wnioskowana 

dotacja 

Uwagi 
4

/2
/O

K
O

/2
0

2
2
/2

0
2
2
 Łódzkie 

Towarzystwo 

Alzheimerowskie 

(gmina: m. Łódź, 

powiat: Łódź) 

Pomoc psychologiczna dla 

dorosłych mieszkańców 

województwa łódzkiego w 

stanie kryzysu 

psychologicznego 

21.340 zł 21.340 zł 
W sekcji VI. oferty 

nie wskazano 

sposobu 

zapewnienia 

dostępności do 

zadania osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

5
/2

/O
K

O
/2

0
2

2
/2

0
2
2
 

Fundacja Na Rzecz 

Dzieci, Młodzieży, 

Dorosłych, 

Starszych oraz 

Niepełnosprawnych 

"Uskrzydleni" 

(gmina: m. Piotrków 

Trybunalski, powiat: 

Piotrków 

Trybunalski) 

Seniorzy odporni na kryzys 50.000 zł 50.000 zł Oferta została 

negatywnie 

zweryfikowana, 

ponieważ zadanie 

dedykowane 

zostało jedynie 

mieszkańcom 

Piotrkowa 

Trybunalskiego. Z 

tego powodu nie 

zapewniono 

możliwości 

skorzystania z 

zadania przez 

mieszkańców 

Województwa 

Łódzkiego, innymi 

słowy 

niezachowany 

został charakter 

regionalny zadania. 

Z uwagi na to, że 

przedmiotowy 

punkt nie podlega 

uzupełnieniu, oferta 

nie może być 

zaakceptowana 

pod względem 

formalnym. 

1
0

/2
/O

K
O

/2
0

2
2

/2
0
2

2
 

Fundacja Mama na 

Huśtawce (gmina: 

m. Zgierz, powiat: 

zgierski) 

Mama na Huśtawce - 

wsparcie psychologiczne dla 

kobiet 

49.850 zł 48.850 zł 
W sekcji VI. oferty 

nie wskazano 

sposobu 

zapewnienia 

dostępności do 

zadania osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami. 



1
1

/2
/O

K
O

/2
0

2
2

/2
0
2

2
 

Fundacja Instytut 

Białowieski (gmina: 

m. Białystok, powiat: 

białostocki) 

Centrum Zrównoważonego 

Rozwoju. "Okrągły stół dla 

Puszczy Białowieskiej". 

www.FestiwalPuszczyBialowi

eskiej.pl 

www.FestiwalBialowieski.pl 

www.FestiwalZubra.pl 

www.ForestFestival.PL 

50.000 zł 50.000 zł a) Oferent nie 

złożył papierowego 

potwierdzenia 

złożenia oferty w 

formie zastrzeżonej 

ogłoszeniem 

konkursowym. 

Niezłożenie 

papierowego 

potwierdzenia 

złożenia oferty w 

terminie do dnia 11 

maja 20202 roku 

jest przesłanką 

skutkującą 

odrzuceniem oferty 

z przyczyn 

formalnych, nie 

podlega poprawie; 

b) Oferent nie 

zamierza 

realizować zadania 

na rzecz 

Województwa 

Łódzkiego lub jego 

mieszkańców; 

c) Oferta nie 

odpowiada 

rodzajowi zadania 

wskazanego w 

ogłoszeniu 

konkursowym 

(treść oferty); 

d) Oferent złożył w 

konkursie 2 oferty. 



 

 

 

 

 

 

1
2

/2
/O

K
O

/2
0

2
2

/2
0
2

2
 

Fundacja Instytut 

Białowieski (gmina: 

m. Białystok, powiat: 

białostocki) 

Centrum Zrównoważonego 

Rozwoju. "Okrągły stół dla 

Puszczy Białowieskiej". 

www.FestiwalPuszczyBialowi

eskiej.pl 

www.FestiwalBialowieski.pl 

www.FestiwalZubra.pl 

www.ForestFestival.PL 

50.000 zł 50.000 zł a) Oferent nie 

złożył papierowego 

potwierdzenia 

złożenia oferty w 

formie zastrzeżonej 

ogłoszeniem 

konkursowym. 

Niezłożenie 

papierowego 

potwierdzenia 

złożenia oferty w 

terminie do dnia 11 

maja 20202 roku 

jest przesłanką 

skutkującą 

odrzuceniem oferty 

z przyczyn 

formalnych, nie 

podlega poprawie; 

b) Oferent nie 

zamierza 

realizować zadania 

na rzecz 

Województwa 

Łódzkiego lub jego 

mieszkańców; 

c) Oferta nie 

odpowiada 

rodzajowi zadania 

wskazanego w 

ogłoszeniu 

konkursowym 

(treść oferty); 

d) Oferent złożył w 

konkursie 2 oferty. 

Suma 221.190 zł 220.190 zł  
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