
UCHWAŁA NR 390/22 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia 18 maja 2022 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego                    

w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok. 

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

województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547, 583.), w związku z art. 13 ust. 3 oraz art.15 ust. 2 

h i 2 j oraz art.18 a ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021r. poz. 1038, 1243,1535, 

2490.), 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, 2270,z 2022 r. poz. 583,655.), 

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 wolontariacie na 2022 r., uchwały nr IV/56/19 Sejmiku Województwa 

Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego, uchwały Nr 921/21 

Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy 

zadań do realizacji oraz listy uzupełniającej zadań do realizacji w ramach budżetu 

obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok oraz uchwały Nr 683/18 Zarządu 

Województwa Łódzkiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania 

„Procedury nadawania, aktualizacji i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego" ze zmianami 

wprowadzonymi uchwałą Nr 1169/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 sierpnia 

2018 r. uchwala się, co następuje: 

 

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

Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu 

obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok ogłoszony Uchwałą nr 111/22 Zarządu 

Województwa Łódzkiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie  ogłoszenia pierwszego 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego                           

z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE                    



NA PLUS” na 2022 rok oraz powołania Komisji konkursowej i przyznaje się dotację                      

z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 238 806,00 zł ( dwieście trzydzieści osiem 

tysięcy osiemset sześć złotych 00/100) w sposób określony w Załączniku nr 1 do uchwały.  

§ 2. Unieważnia się konkurs w zakresie zadania pt.: Małków-stolica tricków z powodu 

nie złożenia żadnej oferty. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 

www.bip.lodzkie.pl, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego www.ngo.lodzkie.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa 

Łódzkiego. 

 

 

 

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


 

   Załącznik nr 1 do uchwały Nr 390/22 

                                                                                                                                                                Zarządu Województwa Łódzkiego  

                                                                                                                           z dnia 18 maja 2022 r. 

 

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

Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok  

L. p. / 

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 

1/58 Rejonowe Wodne 
Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe w 
Piotrkowie 
Trybunalskim                            
ul. Działkowa 6/27,      
97-300 Piotrków 
Trybunalski                     
(powiat m. Piotrków 
Trybunalski) 

„Ratownictwo wodne 
bez tajemnic. Spróbuj 
sam”. Festyn dla 
mieszkańców 
powiatu 
piotrkowskiego 

76,5     39 980,00 zł    39 980,00 zł  39 980,00 zł 39 980,00 zł 

2/6 Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe 
Oddział w 
Skierniewicach                      
ul. Bolesława Prusa  
6a, 96-100 
Skierniewice ( powiat 
m. Skierniewice) 

BEZPIECZNY 
PRZEDSZKOLAK 
NAD WODĄ 

74,16 39 970,00 zł 39 970,00 zł 39 970,00 zł 39 970,00 zł 



 

3/175 Rejonowe Wodne 
Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe w 
Piotrkowie 
Trybunalskim                            
ul. Działkowa 6/27,      
97-300 Piotrków 
Trybunalski                     
(powiat m. Piotrków 
Trybunalski) 

Ratownictwo lodowe 
  ̶ zakup sprzętu 
ratowniczego do 
udzielania pomocy 

76,66 40 000,00 zł  40 000,00 zł  40 000,00 zł 40 000,00 zł 

4/195 Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe 
w Tomaszowie 
Mazowieckim 97-200 
Tomaszów Mazowiecki, 
ul. PCK 2/4 
(powiat tomaszowski) 

RATUJ NA LODZIE 
SZYBKO I 
BEZPIECZNIE 

75,66 39 000,00 zł 39 000,00 zł  39 000,00 zł 39 000,00 zł 

5/7 Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe 
Oddział w 
Skierniewicach                      
ul. Bolesława Prusa  
6a, 96-100 
Skierniewice                      
( powiat m. 
Skierniewice)                                                  

WIEM JAK 
BEZPIECZNIE 
ZACHOWAĆ SIĘ 
NAD WODĄ, 
POTRAFIĘ 
UDZIELIĆ 
PIERWSZEJ 
POMOCY ORAZ 
UŻYĆ 
DEFIBRYLATORA 

74,66 39 860,00 zł 39 860,00 zł  39 860,00 zł 39 860,00 zł 

6/155 Rejonowe Wodne 
Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe w 
Piotrkowie 
Trybunalskim                            
ul. Działkowa 6/27,      
97-300 Piotrków 
Trybunalski                     
(powiat m. Piotrków 

„Z ratownictwem 
wodnym bez barier” - 
przeciwdziałanie 
marginalizacji i 
pobudzanie 
aktywności osób 
starszych i 
niepełnosprawnych 

76,66 58 996,00 zł  39 996,00 zł    39 996,00 zł 39 996,00 zł 



 

Trybunalski) 

Suma 257 806,00 zł  238 806,00 zł  238 806,00 zł 238 806,00 zł 

 

 

 

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

Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok 

L. p. / 

numer 

wniosku 

Nazwa podmiotu 

(gmina, powiat)  

Nazwa własna zadania Przyznana  punktacja Wartość 

wnioskowanego 

zadania (cały 

budżet) 

Wnioskowana 

dotacja 

___________ ________________ ________________________ _______________________ ______________ _____________ 

  

Suma 

______________ 

 

_____________ 

 

 

 

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

na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego  w ramach budżetu obywatelskiego 

„ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok 

L. p. /  

numer wniosku 

Nazwa podmiotu 

/ (gmina, powiat)  

Nazwa własna zadania Wartość 

wnioskowanego 

zadania (cały budżet) 

Wnioskowana dotacja Uwagi 

___________ ___________ _______________________ ________________ ________________ ________________ 
 
 

 Suma                                                                                                                                                                          
___________________ 

 

________________ 

 

________________ 
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