
UCHWAŁA NR 31/1220/16 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 17 sierpnia 2016 r. 

        

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert nr 22/2016 na wykonywanie zadań   

publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury 

fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku 

publicznego pn. „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie 

kujawsko-pomorskim” 

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 11 i art 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 

239 i 395) w związku z uchwałą Nr 21/691/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 22/2016  

na wykonywanie zadań  publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa 

w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność 

pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie 

kujawsko-pomorskim”, uchwala się co następuje: 

 

§ 1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert nr 22/2016 na wykonywanie zadań 

publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury 

fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego                

pn. „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim”, 

ogłoszony uchwałą Nr 21/691/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 

maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 22/2016  

na wykonywanie zadań  publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa 

w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność 

pożytku publicznego, ponieważ złożona Oferta nie spełniła wymogów formalnych.  

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Sportu  

i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   

 

§   3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

1. Przedmiot regulacji: 

       Unieważnienie otwartego konkursu ofert nr 22/2016 na wykonywanie zadań publicznych 

związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 r. w zakresie kultury 

fizycznej i sportu pn: „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie 

kujawsko-pomorskim”. 

  

2. Podstawa prawna: 

Uchwała Nr 21/691/16  Zarządu  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego z dnia  

25 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego  konkursu  ofert  nr  22/2016  

na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu 

Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje 

prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu w szkółkach 

kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim”. Podstawą unieważnienia konkursu 

jest art. 18a ust. 1 pkt 2 pkt ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395) oraz pkt 5 rozdział III 

regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 21/691/16 Zarządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert nr 22/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacja zadań 

Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje 

prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu w szkółkach 

kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim”.  

 

  3.  Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi): 

                                                                                            

    Nie dotyczy. 

 

  4.  Uzasadnienie merytoryczne: 

 

Oferta złożona przez Autonomiczno Ludową Kolarską Sekcję „Stal” z siedzibą  

w Grudziądzu nie spełniła wymogów formalnych.  

 

  5.  Ocena skutków regulacji: 

 

       W budżecie województwa na 2016 r. zabezpieczono środki w wysokości 900.000 zł.  

w zadaniu pn. „Granty – Programy Sportu Powszechnego”, z tego 200 000,00 zł.  

na realizację komponentu regionalnego Programów Sportu Powszechnego  

pn. „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-

pomorskim”.  

       W związku z faktem, iż konkurs stanowi bardzo ważny element w rozwoju kolarstwa  

w województwie kujawsko-pomorskim, wyżej wymienione środki planuje się przeznaczyć 

na realizację komponentu poprzez ogłoszenie nowego konkursu z wyznaczonym nowym 

terminem składania ofert.   
 

 

 

 

           …. ……………………………………..        ………………………………………. 
                    data i podpis sporządzającego                data i podpis dyrektora 

             odpowiedzialnego merytorycznie\ 

 


