
ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

Nazwa konkursu/ogloszony zarzqdzeniem Dr: Konkurs of crt \\ formic powierzenia realizacji zadania 7 budzetu ohywatelskiego ogtoszon) larz<)dzcniem 
Prezydcnta Miasta nr 489 I NIII/20 z dnia 12 sierpnia 2020 roku 

Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie i upowszcchnianie kultury fiz)'f.:znej - budi,et ob)watelski 

Realizator konkursu ofert: Wydzial Sportu Urz~du Miasta Lodzi 

Wysokosc srodk6w przeznaczonych/przyznanych oa dotacje 
w konkursie ofert: 

35.513 zt I 17.500 zl-Wzniesienia L6dzkie 

Organizacje pozarz=ldowe. ktorych oferty_ zostaly .rek~mendo"-,,ane do dofinansowani3:= 

Lp. 

\. 

'lr If) 
ofcrty 

619704/ 
2020 

l\azwa organizacji pozarz<idO\vcj 

Stowarzyszenie DIRECT 

SPORT 

l~tu! projektu 

Zajycia fizyczne z elcmentami 
samoobrony poprawiaj,!ce koordynacj<; 
ruchow'! dla osiedla W znicsien 
L6dzkich. 

srcdnia 
punktcl\\ 

2~ 

Wy.sokos~ 

wnioskowam:j/ 
proponll\\ ancj 

dotacji 

26.944/17.500 zl 

Lwagi 



Organizacje poz~rz2ldOWe9 ktorych oferty ~~staly_~-:!lione __ neg~tywnie pod w~ltd_em merytorycznym: 
Lp. Nr oferl) Nazv.ra organizacji pozar7.<!dowcj Tytul projektu srednia punl't6w l.;\\agi 

I. 

2. 

3. 

onk6w ~o_misii Konkursowej: 

~~'::5 
I. 

6 ................................................... . 



Nazwa konkursu/ogloszony zarzqdzeniem Dr: 

Nazwa zadania konkursowego: 

Realizator konkursu ofert: 

ZEST A WIENIE ZBIORCZE 

Konkurs ofert \\' formit: pO\\rierzenia rcalizac.:ji zadania z budzetu ohywatclskiego ogloszony Zarz<!.dzcniem 
Prezydcnta Miasta nr 489liVIIl/20 7 dnia 12 sierpnia 2020 roku 

Wspieranie i upowszci.:hnianie kultury fiL:c/nej - budzct ob) watelski 

Wydzial Sportu Urz~du Miasta Lodzi 

Wysokosc srodk6w przeznaczonych/przyznanych oa dotacje 
w konkursie orert: 

35.513 zl 118.000 zl- Dolina L6dki 

Lp. 

I. 

Nr II) 
otert) 

619759! 
2020 

Na/\\a organizacji pO/af/qdO\H~.i 

Stowarzyszenie DIRECT 

SPORT 

r) lui projektu 

Zajycia fizyczne z e1cmentarni 
samoobrony poprawiaj,!ce koordynacjy 
ruchow'! dla osiedla Dolina L6dki 

srednia 
punktow 

2~ 

Wysokosc 
wniosko\\anej/ 
pn)ponowanej 

dotacji 

27.444/18.000 zl 



Organjzacje pozarz~dowe. ktorych oferty zost~1y ocenione _negatywnie pod wzg1tdem '!I_erytory~znym: 

Lp. Nr oferty Nan.va organizacji pozarL~dow~j Tytut projektu srednia punkt6w Uwagi 

I. 

2. 

3. 

6 ............................................. . 



UR?1\D r " __ ~_~~ ~-'.:-\; ,"v 

Depar'ament ReVo;I1al!i.1CJ: 
Wydzial Sporiu 

90 .... ~L t6d;~, uL ks. Sl;i_~i~i 
tel. 42 638 <1R :{6. fax ,",:' f1jf 

en = 

L,idL 15.09.2020r. 

ZEST A WIENIE ZBIORCZE 

Nazwa konkursu/ogloszony zarziJdzenicm or: Konkurs olert w fonnie po\';ierzenia realizacji zadania z budtctu obywatdskiego ogtoszon) Zarz'ldzeniem 
Prezydcnla Miasta nr 4891NIII/20 z dnia 12 sierpnia 2020 roku 

Nazwa zadania konkursowego: Wspicranie i UPov,!szechnianie kultury tizycznej - budzet obyv,ratelski 

Realizator konkursu ofert: Wydzial Sportu lJrz'Ydu Miasta Lodzi 

Wysokosc srodkow przeznaczooych/przyznanych oa dotacje 
w konkursie ofert: 

42.857 zl /21.300 zl- Rud. 

Organizacje pozarziJd~we, ktorych oferty zostal)' rekomendowane do dofinansowania: 

Lp. 

I. 

NrlD 
oferty 

619762/ 
2020 

'Naz' .... a organizacji ponrzijdO\\--ej T)tul projektu 

Stowarzyszenie DIRECT 
Zaj"cia fizyczne z elementami 
samoobrony poprawiaj~ce koordynacj" 

SPORT 
ruchow~ dla osiedla Ruda 

srcdnia 
punkt()\\ 

2"6 

Wysokosc 
wnioskowanejl 
proponowancj 

dOiacji 

34.444/21.300 zl 

Lwagi 



Organizacje pozarz~dowe~_ ktorych oferty zost~1y ~ceniol1e negatywnie pod wzgt~~e~ mer"Ytorycznym_~ 

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarziJdowej Tytuf projektu 

1. 

2. 

3. 

6 .......................................... . 

, 

srednia punkto\\ Uwugi 



UR~,<··; D ~ . ~,2·T,\ f/JDZI 
DE;·.~·· .i,;t;ft Rc\'r:,::,i!L}CI' . S::r-::J 

Wydzia,' Spar/v 
90 ~J;:(t.6di, iiI. ks. ~~Ai.'.· ·.1 21 
tel. 42 63B 4B 36, fax 42 638 " 78 

I. pi.:-:.ratka r~all/.awra l.:'l1l"ur~u ukn 1 

L,\dz. 15.09,2020r. 

ZEST A WIENIE ZBIORCZE 

Nazwa konkursu/ogloszony zarzlldzeniem nr: Konkurs of crt w formic po\\ierzenia n:alizacji zadania z budi:etu obywatelskicgo ogtoszony Zarz,!dzcnicm 
Prezydenta Miasta nr 489 I NII1I20 z dnia 12 sierpnia 2020 roku 

Nazwa zadania konkursowego: Wspieranic i upowszcchnianie kultury fizycznej - bud.i:ct oby",,'"atelski 

Realizator konkursu ofert: Wydziat Sportu Urz~du Miasta Lodzi 

\Vysokosc srodkow przeznaczonych/przyznanych na dotacje 
w konkursie ofert: 

5, 500 zl /5.500 zl-OIech6w Janow 

Organizaeje pozarz:tdowe, kt6rych oferty zustsl), rekomcndowane do dofinansowania: 

Lp. 

r 

I. 

Nr lD 
oferty 

626133/ 
2020 

NaL\\a organizacji pozarzqdo\vej T~ wI projektu 

I 

Uczniowski Klub Sportowy Piknik rodzinny z map'!. Teren osiedla 
Orientu5 Olech6w-lan6w 

srednia punkt6w 

~1 

V{~ sokosc 
\\nioskowaneji 
proponov,anej 

dotacji 

5.500.15.500 

Cwagi 



Organizacje pozafDJdowe~ ktorych orerty zost':l'y ocenione_ negatywnie pod wzgl~dem merytoryunym: 

Lp. Nr ofert} Nazwa organiLacji pozauq.do\vej T)tul projektu ~rednia punktow Uwagi 

I. 

2. 

3. 

...., 
o omisji Konkursowej: 

4 .. U·~·····l£······ 
5. 

6 ................................. . 



IT?,'·'''.~''.D r /\~)TA t8D71 
De~<:r-jrrlent rl.eWilaLLacji i S~~,,:,; 

Wvdziai Sportu 
90 ~jit.6dl, uL ks. S~orll(;~ :? 1 
tel. 42 638 48 36, lax 41 638 48 18 
! i' I" .1 ,'- ,~,! ,;, -, • " 

'I' 

ZEST A WIENIE ZBIORCZE 

Nazwa konkursu/ugloszony zarzlldzeniem or: Konkurs ofcrt \\ formie Po\\ ier Lenia realizacji zadania z budzctu ob)'\\ atdskiego ogtoszony Zarzq.dzcnicm 
PreZ)denta Miasta nr 4891iVIIIl20 L dllia 12 sierpnia 2020 roku 

Nazwa zadania konkursowego: Wspicranic i upowszef,;hnianie kultury fizycznej - budtct obywatelski 

Realizator konkursu ofert: Wydzial Sportu Urz'tdu Mia<;;ta Lodzi 

Wysokosc srodkow przeznaczonych/przyznanych na dotacje 
w konkursie ofert: 

5. 500 zl 15.5(H.) zl ~ Sikawa-Podgorze 

Organizacje pozarzll:dowe, ktorych oferty zostaly rekomendowan~ do dofinansowania: 

Lp. 

I. 

Nr ID 
ofcrty 

626225/ 
2020 

}.Ja/\\a organizacji pozarz<:).dowcj rytul projektu 

i 

Uczniowski Klub Sportowy Piknik rodzinny z mapl!_ Teren osicdla 
Orientu5 Stoki-Sikawa-Podg6rze 

sn:dnia punkt{w,,-

! 

~~ 

\Vysokos(: 
wniosko\\anej/ 
proponowan~J 

dotacji 

5.500/5.500 

i 

L'wagi 



OrganizacJe pozarzltdowe, kt6rych oferty zostaly ocenione negatywnie pod w~l~em lI~ery~()!"yc~nym: 

Lp. Nr oferty Nazwa organizacji pozarz'ldowej T)tul projcktu srcdnia punkt6w U\\'agi 

I. 

2. 

3. 

6 ......................................... . 



UR:"~\-U: :."\~~ .',\ L~.JT)7 
Deparament Rewllal!Zi:f;Ji ! Sp~" 

Wydzial Sportu 
90- ;)jl t..6dz, Ill. k5.-Skorur/,· "; 
tel t i~2J338 4B.·36( la~ ,~R· 6JJ,~[",(1 ,.'~., . 

Nazwa konkul"su/ogloszony zarz::}dzeniem nl": 

Nazwa zadania konku.-sowego: 

Realizator konkursu ofert: 

ZESTA WIENIE ZBIORCZE 

Konkllrs of en w t"ormi.: powierzcnia rcalizacji zadania L bud7etll ohywatc\skiego uglo'i7on) /ar7,!dzcnicm 
Pre;:denta Miasta nr 489LVlIli20 7 dnia 12 sierpnia 2020 roku 

Wspieranie i upowszechnianie kultul) fizyczncj - budzet obywatelski 

Wydzial Sportu Urzltdu Miasta Lodzi 

Wysokosc srodkow pl"zeznaczonych/przyznanych na dotacje 
w konkursie ofert: 

5.500 zl 15.500 zl-Retkinia Zachod-Smulsko 

Organizacje pozarz~dowe, ktorych oferty zostaly rekom~ndowane do dofinansowania: 

Lp. 

1 

Nr ID 
okn: 

626065/ 
2020 

Naz\\-a organizaeji pozarz<).do\\ej T) lui projektu 

-

Uczniowski Klub Sportowy Piknik rodzinny z map'!. Teren osicdla 
Orientu5 Retkinia Zach6d-Smulsko 

srednia punkt6w 

)~ 

W) sokosc 
\\nioskowanej/ 
proponowanej 

dotacji 

5.500/5.500 

, ! 

_J 



Organizacje pozarZ4dowe~ k!6rych oferty zostaty oceni~ne_ negatyw~ie pod wzgl-:dem- mer!torycznym: 

Lp. ~r ofert), NaL\\r3 organizacji pozarz~dO\\ej Tytul projektu 

I. 

2. 

3. 

Podpisy 

4 ..... 

5. 

omisji Konkursowej: 

6 .................................................. . 

srcdnia punkt6w Uv.:agi 
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