
 
UCHWAŁA NR 17/454/12 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
z dnia  25  kwietnia 2012 r. 

 
w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego                     
pn. „Obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – jako 
element całorocznej pracy z dziećmi” 
 

Na podstawie art. 19a ust. 1 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), uchwala się, 
co następuje: 
 

§ 1. Nie przyznaje się dofinansowania na  realizację zadania publicznego pn. „Obóz 
socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – jako element całorocznej 
pracy z dziećmi”, będącego przedmiotem oferty złoŜonej przez Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Nakle nad Notecią, ze względów formalnych. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia 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 nieprzyznania  
dofinansowania z budŜetu województwa kujawsko-pomorskiego na realizację zadania 
publicznego pn. „Obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 
jako element całorocznej pracy z dziećmi”, będącego przedmiotem oferty złoŜonej przez 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Nakle nad Notecią  w tzw. 
trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).   
 
2. Podstawa prawna: 

Podstawę prawną stanowi art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którym  na podstawie oferty 
realizacji zadania publicznego, złoŜonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając 
celowość realizacji tego zadania, moŜe zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom 
wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania 
publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące 
warunki: 
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty  
10 000 zł; 
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuŜszym niŜ 90 dni. 
 
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):  

 Oferta  na realizację zadania pn. „Obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin  
z problemem alkoholowym – jako element całorocznej pracy z dziećmi” złoŜona przez 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Nakle nad Notecią  nie 
podlegała  konsultacjom.  
 
4. Uzasadnienie merytoryczne: 

W dniu 26 marca 2012 r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału 
Powiatowego w Nakle nad Notecią  złoŜyło w tzw. trybie uproszczonym ofertę o przyznanie 
dotacji celowej z budŜetu województwa  na realizację zadania pn. „Obóz socjoterapeutyczny 
dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – jako element całorocznej pracy z dziećmi”.  

PowyŜsze zadanie nie spełnia wymogu ustawowego dotyczącego okresu realizacji 
zadania publicznego. W harmonogramie zadania pn. „Obóz socjoterapeutyczny dla dzieci  
z rodzin z problemem alkoholowym – jako element całorocznej pracy z dziećmi” termin 
realizacji zadania obejmuje okres „od luty 2012 r. do sierpnia 2012 r., czyli przekracza 90 dni. 
 
5. Ocena skutków regulacji: 

Przyjęcie uchwały nie wywołuje skutków finansowych.  
 
 

 
 


