
UCHWAŁA NR 20/588/12 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 23 maja 2012 r.   
 
w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego,  
pn. „Wolontariat bez barier – profesjonalizacja obsługi wolontariuszy w organizacjach 
pozarządowych”   
 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.1) oraz § 2 ust. 9 
załącznika Nr 1 do uchwały Nr 68/1433/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań 
publicznych dofinansowywanych z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zmienionej 
uchwałą Nr 7/130/12 z dnia 14 lutego 2012 r. oraz uchwałą Nr 9/216/12 z dnia 1 marca 2012 
r., uchwala się, co następuje: 
 

§1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Wolontariat bez barier – 
profesjonalizacja obsługi wolontariuszy w organizacjach pozarządowych” postanawia się 
zlecić stowarzyszeniu pn. Inicjator Kulturalny Para Buch! z siedzibą w Solcu Kujawskim, 
jego realizację.  
 

§2. Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 1, udziela się dotacji celowej 
w kwocie 5 570 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt zł). 
 

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

 
§4. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko -  

Pomorskiego.   
 

§5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy, zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211, Nr 208,  
poz. 1241, Nr 149, poz. 887 i Nr 209, poz. 1244. 
 



 

UZASADNIENIE 
 

1. Przedmiot regulacji: 
Przedmiotem regulacji jest zlecenie Inicjatorowi Kulturalnemu Para Buch! z Solca 
Kujawskiego realizacji zadania publicznego pn. „Wolontariat bez barier – profesjonalizacja 
obsługi wolontariuszy w organizacjach pozarządowych” i udzielenie na ten cel dotacji 
celowej w wysokości 5 570 zł.   
 
2. Podstawa prawna: 
Podstawę prawną stanowi art. 19 a ustawy o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie, zgodnie z którym organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą złoŜyć ofertę na realizację zadania publicznego  
z pominięciem otwartego konkursu ofert i w przypadku uznania celowości jego realizacji, 
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego moŜe zlecić jego realizację i przyznać 
dofinansowanie. Art. 4 ust. 1 pkt 27 wyŜej wskazanej ustawy głosi m. in., Ŝe do sfery zadań 
publicznych naleŜy promocja i organizacja wolontariatu, a zgodnie z zapisami § 2 ust. 9 
załącznika do uchwały Nr 68/1433/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 
30 listopada 2011 r. w sprawie procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych 
dofinansowywanych z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zmienionej uchwałą  
Nr 7/130/12 z dnia 14 lutego 2012 r. oraz uchwałą Nr 9/216/12 z dnia 1 marca 2012 r., oceny 
ofert złoŜonych w powyŜszym trybie dokonują pracownicy komórek organizacyjnych  
w oparciu o kryteria stosowane w trybie konkursowym, natomiast uznanie celowości leŜy  
w kompetencji dyrektora Departamentu. Decyzję o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dotacji 
podejmuje Zarząd Województwa w formie uchwały.  
 
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):  
Oferta na realizację zadania pn. „Wolontariat bez barier – profesjonalizacja obsługi 
wolontariuszy w organizacjach pozarządowych” złoŜona przez Inicjator Kulturalny Para 
Buch! z Solca Kujawskiego, nie podlegała konsultacjom.  
 
4. Uzasadnienie merytoryczne: 
W dniu 6 kwietnia 2012 r. stowarzyszenie Inicjator Kulturalny Para Buch! z Solca 
Kujawskiego wpisany do KRS pod nr 0000355159 złoŜył w tzw. trybie uproszczonym ofertę 
o przyznanie dotacji celowej z budŜetu województwa na realizację zadania pn. „Wolontariat 
bez barier – profesjonalizacja obsługi wolontariuszy w organizacjach pozarządowych”.  
Zakładanym przez oferenta celem realizacji zadania jest profesjonalizacja obsługi 
wolontariuszy w 10 organizacjach pozarządowych z Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 
Uznając celowość realizacji zadania publicznego i to, Ŝe oferta spełniła kryteria ustawowe: 
- wnioskowana kwota dotacji wynosi 5 570 zł, czyli nie przekracza 10 000 zł, 
- okres realizacji zadania wynosi 85 dni, czyli nie przekracza 90 dni, 
postanawia się zlecić jego realizację, przyznając dotację w wysokości 5 570 zł. 
 
5. Ocena skutków regulacji: 
Źródłem finansowania dotacji są wydatki zaplanowane w zadaniu nr W/N/750/18 „GRANTY 
– Działalność na rzecz organizacji pozarządowych”, dział 750, rozdział 75095, § 2360.  
 
 


