
   

 
UCHWAŁA NR 16/435/12 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
z dnia  18 kwietnia 2012 r. 

 
w sprawie nie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego                     
pn. „Bli Ŝej nas”   
 

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, uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1. Nie przyznaje się dofinansowania na  realizację zadania publicznego pn. „BliŜej 
nas”, będącego przedmiotem oferty złoŜonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania 
Dzieci i MłodzieŜy o Zaburzonym Rozwoju „TY i JA”, w związku z uznaniem braku 
celowości jego realizacji.   

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Spraw Społecznych 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 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: 

Przedmiotem regulacji jest podjęcie uchwały w sprawie nie przyznania  
dofinansowania z budŜetu województwa kujawsko-pomorskiego na realizację zadania 
publicznego pn. „BliŜej nas”, będącego przedmiotem oferty złoŜonej przez Stowarzyszenie 
Na Rzecz Wspierania Dzieci i MłodzieŜy o Zaburzonym Rozwoju „TY i JA” z siedzibą we 
Włocławku w tzw. trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).   
 
2. Podstawa prawna: 

Podstawę prawną stanowi art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 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.  Zgodnie z zapisami § 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 rozliczenia zadań publicznych dofinansowywanych  
z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 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. „BliŜej nas” złoŜona przez Stowarzyszenie Na Rzecz 
Wspierania Dzieci i MłodzieŜy o Zaburzonym Rozwoju „TY i JA”  nie podlegała  
konsultacjom.  
 
4. Uzasadnienie merytoryczne: 

W dniu 16 marca 2012 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Dzieci i MłodzieŜy  
o Zaburzonym Rozwoju „TY i JA” złoŜyło w tzw. trybie uproszczonym ofertę,  
o przyznanie dotacji celowej z budŜetu województwa  na realizację zadania pn. „BliŜej nas”. 
Zadanie polega na przeprowadzeniu zajęć terapeutycznych wśród dzieci upośledzonych 
będących uczniami Zespołu Szkół Nr 3 we Włocławku. Zgodnie z uchwałą Nr 68/1433/11 
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2011 r. Departament 
Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego dokonał oceny merytorycznej zadania   
w oparciu o kryteria stosowane w trybie konkursowym. Poddana wyŜej wymienionej ocenie 
oferta nie uzyskała wymaganego progu punktowego umoŜliwiającego przyznanie dotacji, tym 
samym nie uznano  celowości realizacji zadania pn. „BliŜej nas”.    
 
5. Ocena skutków regulacji: 
 

Przyjęcie uchwały nie wywołuje skutków finansowych.  
.  
 

 
 


