Załącznik nr 1
do uchwały Nr 554/18
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 17.04.2018 r.

Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - Działania na rzecz osób starszych w 2018 r.
Nazwa zadania: „Aktywizacja seniorów z obszaru gminy Ujazd oraz powiatu piotrkowskiego”.
(realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego)

Numer
wniosku

Nazwa podmiotu (gmina,
powiat)

Nazwa własna
zadania

1/BO/AS/953/
2018

Towarzystwo Senioralne
Komfortowe Życie;
97-225 Ujazd ul. Północna 4.
(gmina Ujazd, powiat
tomaszowski)

„Aktywizacja seniorów
z obszaru gminy
Ujazd oraz powiatu
piotrkowskiego”

Lp

1

Suma

Wartość
wnioskowa
Przyznana
nego
Wnioskowa
punktacja
zadania
na dotacja
(cały
budżet)

53

Kwota
zaopiniowana
przez komisję
konkursową

Dotacja
przyznana
przez ZWŁ

45 600

45 600

45 600

45 600

45 600

45 600

45 600

45 600

1

Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - Działania na rzecz osób starszych w 2018 r .
Nazwa zadania: „Aktywizacja seniorów z obszaru gminy Ujazd oraz powiatu piotrkowskiego”.
(realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego)
Lp Numer wniosku

1/BO/AS/953/20
18

1

Nazwa podmiotu (gmina, powiat)

Towarzystwo Senioralne Komfortowe Życie;
97-225 Ujazd ul. Północna 4.
(gmina Ujazd, powiat tomaszowski)

Nazwa własna zadania

Wartość
Przyznana wnioskowanego
Wnioskowana dotacja
punktacja
zadania (cały
budżet)

„Aktywizacja seniorów z obszaru
gminy Ujazd oraz powiatu
piotrkowskiego”

Suma

53

45 600

45 600

45 600

45 600

Lista podmiotów, których oferty zostały odrzucone pod względem formalnym w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób - Działania na rzecz osób starszych w 2018 r .
Nazwa zadania: „Aktywizacja seniorów z obszaru gminy Ujazd oraz powiatu piotrkowskiego”.
(realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego)
Lp

Numer
wniosku

Nazwa podmiotu (gmina,
powiat)

Nazwa własna
zadania

Wartość
wnioskowanego
zadania (cały
budżet)

Wnioskowana
dotacja

Uwagi

Brak ofert, które zostały odrzucone pod względem formalnym.
Suma

2

3

