
Lp./    numer 

wniosku 

Nazwa podmiotu (gmina, 

powiat)
Nazwa własna zadania 

Przyznana 

punktacja

Wartość 

wnioskowanego 

zadania (cały budżet) 

Wnioskowana 

dotacja 

Kwota 

zaopiniowana 

przez komisję 

konkursową 

Dotacja 

przyznana 

przez ZWŁ

1./ 1/I/S/2023

Wojewódzkie Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły 

Sportowe Łódź, łódzki

Sport na terenach 

wiejskich i małych miast.
80 280 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 

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

Lp./    numer 

wniosku 

Nazwa podmiotu (gmina, 

powiat)
Nazwa własna zadania 

Przyznana 

punktacja

Wartość 

wnioskowanego 

zadania (cały budżet)

Wnioskowana 

dotacja 

_ _ _ _ _ _

Suma

                 Załącznik do uchwały Nr 65/23                    

Zarządu Województwa Łódzkiego

z dnia  24 stycznia 2023 r.

Lista podmiotów, którym przyznano dotacje w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 roku pn.: "Sport na terenach wiejskich i małych miast" 

Lista podmiotów, którym nie przyznano dotacji w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 roku pn.: 

"Sport na terenach wiejskich i małych miast" 



Lp./    numer 

wniosku 

Nazwa podmiotu (gmina, 

powiat)
Nazwa własna zadania 

Wartość 

wnioskowanego 

zadania (cały 

budżet)

Wnioskowana 

dotacja 

1./ 2/I/S/2023

Fundacja Wychowanie 

Przez Sport 

Warszawa/warszawski

ChodzęBoLubię 

Justynów
15 500,00 13 900,00

2./ 3/I/S/2023

KLUB SPORTOWY STAL-

GŁOWNO 

Głowno/zgierski

Treningi piłki nożnej dla 

dzieci i młodzieży z 

terenów gminy Głowno - 

Turniej Skrzatów

14 600,00 13 100,00

Uwagi

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

ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 roku pn.: "Sport na terenach 

wiejskich i małych miast"

Oferta nie obejmuje wszystkich wskazanych w 

ogłoszeniu form realizacji zadania publicznego 

(imprezy sportowo-rekreacyjne, zgrupowania 

sportowe, szkolenie i współzawodnictwo sportowe 

na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i 

międzynarodowym). Realizacja zadania w zakresie 

szkolenia i współzawodnictwa powinna obejmować 

minimum sześć dyscyplin sportowych/sportów.

Oferta nie obejmuje wszystkich wskazanych w 

ogłoszeniu form realizacji zadania publicznego 

(imprezy sportowo-rekreacyjne, zgrupowania 

sportowe, szkolenie i współzawodnictwo sportowe 

na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i 

międzynarodowym). Realizacja zadania w zakresie 

szkolenia i współzawodnictwa powinna obejmować 

minimum sześć dyscyplin sportowych/sportów.



3./ 4/I/S/2023

Akademia Sportu 

"Rozwój" Głowno 

Głowno/zgierski

Rozwój na czasie - Piłka 

nożna dla każdego
10 500,00 9 450,00

4./ 5/I/S/2023

Fundacja "Atelier of 

Skills" Tuszyn/łódzki 

wschodni

Z kijami po zdrowie 12 980,00 11 580,00

5./ 6/I/S/2023

"Fundacja Pomagamy od 

Serca" Mariusza 

Stępińskiego Łódź/łódzki

"Łódzkie" Cup 2023: 

Sport dla każdego!
181 420,00 162 920,00

235 000,00 210 950,00 Suma

Oferent nie złozył potwierdzenia złożenia oferty. 

Realizacja zadania w zakresie szkolenia i 

współzawodnictwa powinna obejmować minimum 

sześć dyscyplin sportowych/sportów.

Oferta nie obejmuje wszystkich wskazanych w 

ogłoszeniu form realizacji zadania publicznego 

(imprezy sportowo-rekreacyjne, zgrupowania 

sportowe, szkolenie i współzawodnictwo sportowe 

na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i 

międzynarodowym). Realizacja zadania w zakresie 

szkolenia i współzawodnictwa powinna obejmować 

minimum sześć dyscyplin sportowych/sportów.

Oferta nie obejmuje wszystkich wskazanych w 

ogłoszeniu form realizacji zadania publicznego 

(imprezy sportowo-rekreacyjne, zgrupowania 

sportowe, szkolenie i współzawodnictwo sportowe 

na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i 

międzynarodowym). Realizacja zadania w zakresie 

szkolenia i współzawodnictwa powinna obejmować 

minimum sześć dyscyplin sportowych/sportów.




