
Uchwała Nr 29/343/08 
Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

z dnia 17 kwietnia 2008 r. 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert nr 5/2008, 6/2008 i 7/2008 na 
wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień w 2008 roku przez 
organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 
roku, Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.); art. 11 ust. 2 i art.13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  Nr 96, poz. 873 ze zm.); Uchwały Nr 7/76/08 Zarządu 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów 
ofert nr 5, nr 6, i nr 7 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa  
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień w 2008 roku przez organizacje 
prowadzące działalność pożytku publicznego, 
 

uchwala się, co następuje: 
 

§ 1  
 

Rozstrzyga się otwarte konkursy ofert nr 5/2008, 6/2008 i 7/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych  
z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii  
i uzależnień w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Wyniki konkursu 
nr 5/2008 określa załącznik nr 1 do uchwały, konkursu nr 6/2008 załącznik nr 2 do uchwały i konkursu nr 7/2008 
załącznik nr 3 do uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Pełnomocnikowi Zarządu Województwa ds. Profilaktyki  
i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS oraz Departamentowi Finansów.  
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
Uchwałą Nr 7/76/08 z dnia 29 stycznia 2008r. Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego ogłosił 
otwarte konkursy ofert nr 5, nr 6, i nr 7 na wykonanie zadań publicznych związanych  
z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, 
narkomanii i uzależnień w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku 
publicznego. 
W budżecie województwa na konkurs nr 5 pn. „Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. 
Działania w grupach podwyższonego ryzyka” zaplanowana została kwota w wysokości 250 000,00 zł.  
Na konkurs nr 6 pn. „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko - pomorskim” zaplanowana 
została kwota w wysokości 250 000,00 zł. Na konkurs nr 7 pn. „Aktywizacja środowisk wiejskich  
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień” zaplanowana została 
kwota w wysokości 50.000 zł. 
Na ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 5/2008 wpłynęło 55 ofert, z tego 7 ofert uznano za oferty 
niespełniające wymogów formalnych. 
Na ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 6/2008 wpłynęło 28 ofert, z tego 5 ofert uznano za oferty 
niespełniające wymogów formalnych. 
Na ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 7/2008 wpłynęło 10 ofert, z tego 4 oferty uznano za oferty 
niespełniające wymogów formalnych. 
Oferty, które wpłynęły na konkury poddano analizie pod względem ich zgodności  
z ogłoszonymi zasadami konkursów. W dniu 03 kwietna 2008 r. odbyło się posiedzenie komisji 
konkursowej, powołanej uchwałą Nr 23/268/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 27 marca 2008, która  dokonała ostatecznej oceny formalnej ofert oraz zaopiniowała pozytywnie 
zadania publiczne spośród ofert spełniających wymagania formalne. Komisja przekazała Zarządowi 
Województwa propozycje wyboru ofert do realizacji wraz z proponowaną kwotą dofinansowania w celu 
rozstrzygnięcia konkursu. 
 
 


