
         

UCHWAŁA NR 16/436/12 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 18 kwietnia 2012 r. 
 

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć 
rozwojowych dla dzieci i młodzieŜy zagroŜonych wykluczeniem społecznym 
pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieŜy z Ogniska Wychowawczego prowadzonego 
przez Parafię pw. Miłosierdzia BoŜego i św. S. Faustyny w Toruniu” 
 
 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1) oraz 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.2), uchwala się, co następuje: 
 
 § 1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Wypoczynek letni dzieci 
i młodzieŜy z Ogniska Wychowawczego prowadzonego przez Parafię pw. Miłosierdzia 
BoŜego i św. S. Faustyny w Toruniu” postanawia się zlecić jego realizację Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia BoŜego i św. Siostry Faustyny w Toruniu. 
 
 § 2. Na realizację zadania publicznego o którym mowa w § 1, udziela się dotacji 
celowej w kwocie 6 700,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych 00/100), co stanowi 
77,68% całkowitych kosztów zadania. 
 
 § 3. Realizacja zadania publicznego, o którym mowa w § 1 nastąpi zgodnie z ofertą 
realizacji zadania publicznego 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 jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 
i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 
Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 
i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281. 
2  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, 
Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378. 



 

UZASADNIENIE 
 

1. Przedmiot regulacji:  
Zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci 
i młodzieŜy zagroŜonych wykluczeniem społecznym pn. „Wypoczynek letni dzieci 
i młodzieŜy z Ogniska Wychowawczego prowadzonego przez Parafię pw. Miłosierdzia 
BoŜego i św. S. Faustyny w Toruniu”.  
 
2. Omówienie podstawy prawnej: 
1) ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. – art. 41 ust.1 (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), który stanowi, Ŝe Zarząd województwa 
wykonuje zadania naleŜące do samorządu województwa, nie zastrzeŜone na rzecz sejmiku 
województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych; 

2) ustawa o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. – 
art. 19a (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), który wyznacza warunki 
i sposób zlecania realizacji zadania publicznego w trybie z pominięciem otwartego 
konkursu ofert.  

 
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi): 
Projekt uchwały nie podlega konsultacjom. 
 
4. Uzasadnienie merytoryczne: 
W dniu 12 marca 2012 r. Parafia Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia BoŜego i św. Siostry 
Faustyny w Toruniu przedłoŜyła w trybie uproszczonym ofertę realizacji zadania publicznego 
w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieŜy zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieŜy z Ogniska Wychowawczego 
prowadzonego przez Parafię pw. Miłosierdzia BoŜego i św. S. Faustyny w Toruniu” w formie 
wsparcia realizacji zadania. Zadanie spełnia łącznie dwa wymagane kryteria: wnioskowana 
kwota dotacji nie przekracza 10 000,00 zł (wynosi 6 700,00 zł) oraz okres realizacji zadania 
nie przekracza 90 dni (wynosi 42 dni). Wspomniana oferta została zgodnie z wymogami 
ustawy umieszczona na stronie internetowej Urzędu (zakładka „Organizacje Pozarządowe”), 
w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 19.03.2012 r. do 26.03.2012 r. celem 
przedkładania ewentualnych uwag. W obowiązującym terminie nie zostały wniesione Ŝadne 
uwagi.  
Celem projektu jest organizacja całodniowych wycieczek autokarowych na Hel i do Brzozy 
Toruńskiej oraz spacerów i wycieczek po Toruniu. W zadaniu udział weźmie 
50 wychowanków Ogniska Wychowawczego, wywodzących się z rodzin zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym. 
 
5. Ocena skutków regulacji:  
Źródłem finansowania dotacji są wydatki zaplanowane w budŜecie Województwa Kujawsko-
Pomorskiego uchwalonym na rok 2012, zadanie: „Granty – wspieranie zajęć rozwojowych 
dla dzieci i młodzieŜy zagroŜonych wykluczeniem społecznym”, Dział 852, rozdział 85295, 
paragraf 2360 – dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów 
publicznych. 
 


