
 
 
 
 

UCHWAŁA NR  2/23/11 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 11 stycznia 2011 r.  
 

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Tydzień Kultury śydowskiej”  
 
 

Na podstawie art. 19a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.,  Nr 96, poz. 873 ze zm.1), uchwala się,  co 
następuje: 
 

§ 1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Tydzień Kultury śydowskiej” 
postanawia się zlecić Fundacji Haskala  w Toruniu  jego realizację.  

§ 2. Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 1, udziela się dotacji celowej 
w kwocie 9 950,00 zł (słownie  dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt zł).    

§ 3. Realizacja zadania publicznego, o którym mowa w § 1,  nastąpi zgodnie z ofertą  
stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Departamentowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
oraz Departamentowi Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego.   

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116 poz. 203, Nr 210, poz. 
2135, z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651,                 
z 2008 r. Nr 209, poz.1316. z 2009 r. Dz. U. Nr 22 poz. 120, Nr 19 poz. 100, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Dz. U. Nr 28 
poz. 146,  poz. 857. 
 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Nowelizacja ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 

obowiązująca od dnia 12 marca 2010 r.,     wprowadza moŜliwość udzielania organizacjom  

prowadzącym działalność poŜytku publicznego wsparcia finansowego w trybie uproszczonym 

(bezkonkursowym). Zgodnie z zapisami art. 19 a ww. ustawy organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego moŜe na wniosek organizacji pozarządowej zlecić realizację 

zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zadanie takie musi mieć 

charakter lokalny lub regionalny i spełniać łącznie dwa kryteria: wysokość dofinansowania 

lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty  10 000,00 zł,  a zadanie będzie 

zrealizowane w okresie nie dłuŜszym niŜ 90 dni.  

W dniu 29 grudnia 2010 r.  Fundacja Haskala w Toruniu złoŜyła wniosek o przyznanie 

dotacji z budŜetu województwa  w trybie uproszczonym na realizację zadania pn. „Tydzień 

Kultury śydowskiej”. ZłoŜenie przez fundację w tym trybie oferty wynikało z tego, Ŝe termin 

realizacji zadania przypada na styczeń tj. okres przed rozstrzygnięciem ogłoszonego przez 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego otwartego konkursu ofert  nr 1/2011 z zakresu 

kultury. Oferta fundacji  została zgodnie z wymogami ustawy zamieszczona na stronie 

internetowej  Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (zakładka 

Organizacje Pozarządowe),  w BIP  oraz na tablicy ogłoszeń  Departamentu Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w terminie od 30 grudnia  2010 r. do 5 stycznia 2011 r., w celu 

umoŜliwienia wniesienia ewentualnych uwag.  W przewidzianym ustawą okresie Ŝadne uwagi 

nie zostały wniesione.  

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Tydzień Kultury śydowskiej” 

oraz to, Ŝe  oferta spełniła kryteria  ustawowe:   

- wnioskowana kwota dotacji wynosi 9 950,00 zł  (nie przekracza 10 000,00 zł ) 

- okres realizacji zadania wynosi  26 dni ( nie przekracza 90 dni) 

postanawia się zlecić Fundacji Haskala  w Toruniu jego realizację,  przyznając dotację 

w wysokości 9 950,00 zł .  

Źródłem finansowania dotacji są wydatki zaplanowane w  zadaniu nr  W/N/921/19 

„GRANTY–zadania z zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego”.   

 
 

 


