
 

 

UCHWAŁA NR 4/64/15 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 28 stycznia 2015 r.                       

 

w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego  

pn. „Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego – Uroczystości Wojewódzkie 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego”  

 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 i poz. 1146) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Uznając celowość realizacji zadania pn. „Międzynarodowy Dzień Przewodnika 

Turystycznego – Uroczystości Wojewódzkie Województwa Kujawsko-Pomorskiego” postanawia 

się zlecić Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddziałowi w Inowrocławiu  

jego realizację. 

 

§ 2. Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 1, udziela się dotacji celowej  

w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 

 

§ 3. Realizacja zadania publicznego, o którym mowa w § 1 nastąpi zgodnie z ofertą 

stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Promocji, Sportu  

i Turystyki. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

1. Przedmiot regulacji: 

Przedmiotem regulacji jest zlecenie Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu 

Oddział w Inowrocławiu realizacji zadania publicznego pn. „Międzynarodowy Dzień 

Przewodnika Turystycznego – Uroczystości Wojewódzkie Województwa Kujawsko 

Pomorskiego” i udzielenie na ten cel dotacji celowej w wysokości 5 000,00 zł. 

 

2. Podstawa prawna: 

Podstawę prawną stanowi art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, zgodnie z którym organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może 

na wniosek organizacji pozarządowej zlecić realizację zadania publicznego z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. Zadanie takie musi mieć charakter lokalny lub regionalny i spełniać 

łącznie dwa warunki: wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie 

przekracza kwoty 10 000,00 zł, a zadanie będzie zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 

 

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi) 

W myśl zapisów art. 19a ust. 3 oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze Oddział w Inowrocławiu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (zakładka Organizacje Pozarządowe), 

w BIP oraz na tablicy ogłoszeń, w celu umożliwienia wniesienia ewentualnych uwag, w terminie 

od 8 stycznia do 15 stycznia 2015 r., w celu umożliwienia wniesienia ewentualnych uwag.  

Uwag nie zgłoszono. 

 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 

W dniu 5 stycznia 2015 r. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział  

w Inowrocławiu złożyło w trybie uproszczonym ofertę z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej  

z budżetu województwa na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Dzień Przewodnika 

Turystycznego – Uroczystości Wojewódzkie Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. 

Zakładanym przez oferenta celem realizacji zadania jest integracja środowiska przewodników 

turystycznych z województwa kujawsko-pomorskiego, pogłębienie wiedzy przewodników  

o atrakcjach turystycznych Inowrocławia, wymiana doświadczeń. Uznając celowość realizacji 

zadania publicznego i to, że oferta spełniła kryteria ustawowe: 

- wnioskowana kwota dotacji wynosi 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), czyli  

nie przekracza 10 000,00 zł , 

- okres realizacji zadania wynosi 48 dni, czyli nie przekracza 90 dni, 

postanawia się zlecić jego realizację, przyznając dotację w wysokości 5 000,00 zł. 

 

5. Ocena skutków regulacji: 

Źródłem finansowania dotacji są wydatki zaplanowane w zadaniu nr W/N/630/03/Granty  

„GRANTY- Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa”, dział 630, rozdział 63003, § 2360.  
 

 

 

 

 


