
 
UCHWAŁA NR 20/322/11 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
z dnia 24 marca 2011 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia procedur zlecenia, realizacji i rozliczenia 
zadań publicznych dofinansowanych z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. 
2001r. Nr 142, poz. 1590, ze zm.1), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.2), rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy 
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25),  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. 
w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172) uchwala się co 
następuje: 
 

§ 1 W uchwale Nr 89/1578/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  
16 listopada 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia procedur zlecenia, realizacji  
i rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budŜetu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych wprowadza się następujące zmiany: 

1) dodaje się załącznik nr 6, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) dodaje się załącznik nr 7, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Do spraw wszczętych a nie zakończonych do dnia wejścia w Ŝycie rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty  
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25), stosuje się 
dotychczasowe wzory umów i korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania, 
stanowiące odpowiednio załączniki nr 2, 4 i 3 do uchwały Nr 89/1578/10 Zarządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniającej uchwałę w 
sprawie ustalenia procedur zlecenia, realizacji i rozliczenia zadań publicznych 
dofinansowanych z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

                                                           
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 i Nr 
116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111, nr 216, poz. 1370 oraz  Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 Nr 28, 
poz. 142 i 146,  Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675. 
 
2
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r.  Nr 226, poz. 1475  

Nr 238, poz. 1578,  Nr 254 poz. 1700,  Nr 257 poz. 1726. 



§ 3 Do spraw wszczętych po dniu 18 stycznia 2011 r., to jest po dniu wejścia w Ŝycie 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz 
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25), stosuje się 
wzór umowy oraz wzór zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania 
(korekta zakresu rzeczowego i finansowego zadania), stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 
i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

§ 5.  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Zmiana uchwały ma na celu dostosowanie procedur zlecania realizacji i rozliczania zadań 

publicznych dofinansowywanych z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zmian 

wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 

2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 

publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 

25). 

 

Zmiany polegają na dostosowaniu wzoru umowy oraz korekty zakresu rzeczowego  

i finansowego zadania o dofinansowanie projektów składanych w ramach otwartych 

konkursów ofert do ramowego wzoru umowy, będącego załącznikiem do wspomnianego 

rozporządzenia. 

 

NaleŜy podnieść, iŜ w związku z faktem, Ŝe wspomniane wyŜej rozporządzenie weszło  

w Ŝycie z dniem 18 stycznia 2011 r. do otwartych konkursów ofert nr od 1 do 15 będą miały 

zastosowanie dotychczasowe wzory umów, natomiast do konkursu nr 16/2011, który został 

ogłoszony po dniu 18 stycznia 2011 r., jak równieŜ do ofert składanych w trybie  

z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb uproszczony) naleŜy wprowadzić nowy wzór 

umowy i korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania. 

 

W związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem,  zmiana treści uchwały  

Nr 89/1578/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2010 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia procedur zlecenia, realizacji i rozliczenia zadań 

publicznych dofinansowanych z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajduje 

uzasadnienie. 

 

 


