UCHWAŁA NR 498/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
z dnia 6 czerwca 2022 r.
w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert z zakresu
ochrony i promocji zdrowia w ramach budżetu obywatelskiego
„Łódzkie na Plus” na 2022 rok, na realizację zadania publicznego
pn. „W zdrowym ciele - zdrowy kręgosłup”
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), w związku z 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, 1079), 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; z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079), uchwałą nr 286/22 Zarządu
Województwa Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego
otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach budżetu
obywatelskiego „Łódzkie na Plus” na 2022 rok, na realizację zadania publicznego pn.
„W zdrowym ciele – zdrowy kręgosłup” oraz powołania komisji konkursowej do oceny
merytorycznej ofert, uchwałą nr 63/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia
18 stycznia 2022 r. w sprawie określenia ramowego wzoru ogłoszenia o otwartym
konkursie

ofert

na

realizację

zadań

publicznych

Województwa

Łódzkiego

finansowanych z budżetu Województwa Łódzkiego, uchwala się, co następuje:
§ 1. Rozstrzyga się pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji
zdrowia w ramach budżetu obywatelskiego „Łódzkie na Plus” na 2022 rok,
na realizację zadania publicznego pn. „W zdrowym ciele - zdrowy kręgosłup” i udziela
dotacji na kwotę 40 000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) w sposób
określony w załącznikach nr 1, 2 i 3 do uchwały.
§ 2. Poleca się podać rozstrzygnięcie konkursu, o którym mowa w § 1 do publicznej
wiadomości
Województwa

w

Biuletynie
Łódzkiego

Informacji

Publicznej

www.bip.lodzkie.pl,

Urzędu
na

Marszałkowskiego

stronie

internetowej

www.ngo.lodzkie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa
Łódzkiego oraz w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr 498/22
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 6 czerwca 2022 r.

Lista podmiotów, którym przyznano dotacje w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i
promocji zdrowia w ramach budżetu obywatelskiego „Łódzkie na Plus” na 2022 rok, na realizację zadania publicznego
pn. „W zdrowym ciele-zdrowy kręgosłup”
LP./ numer wniosku
Nazwa
Nazwa własna Przyznana
Wartość
Wnioskowana
Dotacja
podmiotu
zadania
punktacja
wnioskowanego dotacja
przyznana
(gmina,
zadania (cały
przez ZWŁ
powiat)
budżet)
1/1/I/OKO/BO/2022/2022 Łowicki
W zdrowym
71,72
40.000 zł
40.000 zł
40.000 zł
Uniwersytet
ciele – zdrowy
Trzeciego
kręgosłup
Wieku
Suma
40.000 zł
40.000 zł
40.000 zł

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 498/22
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 6 czerwca 2022 r.

Lista podmiotów, którym nie przyznano dotacji w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony
i promocji zdrowia w ramach budżetu obywatelskiego „Łódzkie na Plus” na 2022 rok, na realizację zadania
publicznego pn. „W zdrowym ciele-zdrowy kręgosłup”
LP./ numer wniosku
Nazwa podmiotu
Nazwa własna
Przyznana
Wartość
Wnioskowana
(gmina, powiat)
zadania
punktacja
wnioskowanego dotacja
zadania (cały
budżet)
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Suma

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 498/22
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 6 czerwca 2022 r.
Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie ocenione pod względem formalnym w ramach pierwszego
otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach budżetu obywatelskiego „Łódzkie na
Plus” na 2022 rok, na realizację zadania publicznego pn. „W zdrowym ciele-zdrowy kręgosłup”
Lp./ numer
oferty

1/
2/I/OKO/BO/
2022/2022

Nazwa podmiotu
(powiat, gmina)

Nazwa własna
zadania

Wartość
wnioskowan
ego zadania
(cały budżet)

Centrum
Zrównoważoneg
o Rozwoju.
"Okrągły stół dla
Puszczy
Fundacja Instytut Białowieskiej".
Białowieski
www.FestiwalPu
(Powiat: Białystok, szczyBialowiesk 40 000,00 zł
Gmina:
m. iej.pl
Białystok)
www.FestiwalBi
alowieski.pl
www.FestiwalZu
bra.pl
www.ForestFest
ival.Pl

Wnioskowan
a dotacja

40 000,00 zł

Uwagi

- nie złożono potwierdzenia
złożenia oferty w wersji papierowej
- zadanie nie było zaplanowane do
realizacji na rzecz Województwa
Łódzkiego i/lub jego mieszkańców
- oferta nie odpowiadała rodzajowi
zadania wskazanemu w
ogłoszeniu konkursowym

