
 
UCHWAŁA NR 17/456/12 

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

 
w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego                     
pn. „Dobry Start – profilaktyka uniwersalna skierow ana do uczniów gimnazjum” 
 
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) oraz rozdział 
IV ust. 11 załącznika nr 4 do uchwały Nr 70/1544/11 Zarządu Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na 
wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
w latach 2012-2014 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące 
działalność poŜytku publicznego uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Nie przyznaje się dofinansowania na  realizację zadania publicznego pn. „Dobry 
Start – profilaktyka uniwersalna skierowana do uczniów gimnazjum”, będącego przedmiotem 
oferty złoŜonej przez Stowarzyszenie „śycie Świadome” w Toruniu, 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. „Dobry Start – profilaktyka uniwersalna skierowana do uczniów 
gimnazjum”, będącego przedmiotem oferty złoŜonej przez Stowarzyszenie „śycie 
Świadome”  w Toruniu 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. 

Rozdział IV ust.11 uchwały Nr 70/1544/11 Zarządu Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na 
wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
w latach 2012-2014 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące 
działalność poŜytku publicznego, zgodnie z którym nie moŜna składać tej samej oferty na 
inny otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
Ta sama oferta nie moŜe teŜ być przedmiotem wniosku o dofinansowanie z pominięciem 
otwartego konkursu ofert.  
 
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):  

 Oferta  na realizację zadania pn. „Dobry Start – profilaktyka uniwersalna skierowana 
do uczniów gimnazjum” złoŜona przez Stowarzyszenie „śycie Świadome” w Toruniu  nie 
podlegała  konsultacjom.  
 
4. Uzasadnienie merytoryczne: 

W dniu 3 kwietnia 2012 r. Stowarzyszenie „śycie Świadome” w Toruniu  złoŜyło  
w tzw. trybie uproszczonym ofertę o przyznanie dotacji celowej z budŜetu województwa  na 
realizację zadania pn. „Dobry Start – profilaktyka uniwersalna skierowana do uczniów 
gimnazjum”, jest to ta sama oferta którą Stowarzyszenie złoŜyło w dniu 23 stycznia 2012r. na 
otwarty konkurs ofert nr 4/2012 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu Województwa w 2012 roku w zakresie przeciwdziałania uzaleŜnieniom pod 
nazwą: „Przeciwdziałanie Narkomanii w Województwie Kujawsko – Pomorskim”.  
 
5. Ocena skutków regulacji: 

Przyjęcie uchwały nie wywołuje skutków finansowych.  
 
 

 
 


