
 
UCHWAŁA Nr 93/1184/08 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO 
z dnia 4 grudnia  2008 r.  

 
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych 
samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w 2009 roku przez organizacje 
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.  
 
Na podstawie art.14 ust.1 i 2  art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. z 
2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 11, 13 i art. 14. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)  

 
 

uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1. Ogłasza się następujące otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych  
samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w 2009 roku: 

 
1) Konkurs nr 1/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań Samorządu Województwa w 2009 r. w zakresie kultury pod nazwą 
„Upowszechnianie        i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa 
narodowego”, którego regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 
 

2) Konkurs nr 2/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu Województwa w 2009 r. w zakresie turystyki pod nazwą 
„Wspieranie promocji produktów turystycznych”, którego regulamin stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

  
3) Konkurs nr 3/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań Samorządu Województwa w 2009 r. w zakresie turystyki pod nazwą 
„Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki”, którego regulamin stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 
 

4) Konkurs nr 4/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu Województwa w 2009 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia 
pod nazwą „Promocja zdrowia psychicznego”, którego regulamin stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; 
 

5) Konkurs nr 5/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu Województwa w 2009 r. w zakresie bezpieczeństwa publicznego 
i ochrony przeciwpożarowej pod nazwą „Podnoszenie bezpieczeństwa 
publicznego”, którego regulamin stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; 
 

6) Konkurs nr 6/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu Województwa w 2009 r. w zakresie edukacji, oświaty i 
wychowania pod nazwą „Wspieranie edukacji, oświaty i wychowania”, którego 
regulamin stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały; 
 



 

7) Konkurs nr 7/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu Województwa w 2009 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu 
pod nazwą  „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”, którego 
regulamin stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;  
 

8) Konkurs nr 8/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu Województwa w 2009 r. w zakresie pomocy społecznej pod 
nazwą „Opieka paliatywna”, którego regulamin stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszej uchwały;  

 
9) Konkurs nr 9/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań Samorządu Województwa w 2009 r. w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii i uzależnień pod nazwą: „Rozwiązywanie problemów 
alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”, którego regulamin stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszej uchwały; 
 

10) Konkurs nr 10/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu Województwa w 2009 r. w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii i uzależnień pod nazwą: „Przeciwdziałanie narkomanii 
w województwie kujawsko-pomorskim”, którego regulamin stanowi załącznik nr 
10 do niniejszej uchwały; 
 

11) Konkurs nr 11/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu Województwa w 2009 r. w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii i uzależnień pod nazwą: „Aktywizacja środowisk 
wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i 
innych uzależnień, którego regulamin stanowi załącznik nr 11 do niniejszej 
uchwały; 

 
12) Konkurs nr 12/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań Samorządu Województwa w 2009 r. w zakresie działań wspomagających 
technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe 
oraz podmioty, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Działania wspomagające rozwój 
organizacji pozarządowych”, którego regulamin stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 2.  Ostateczny termin składania ofert,  w przypadku konkursu nr 1/2009 ustala się na 
dzień 6 stycznia 2009 r., w przypadku konkursu nr 4/2009 na dzień 16 stycznia 2009 r.,    
w pozostałych konkursów na dzień 9 stycznia 2009 r.   

 
§ 3.  Ogłoszenie o konkursie, którego treść stanowi załącznik nr 13 do niniejszej uchwały 
zostanie zamieszczone: 

1) w dzienniku o zasięgu regionalnym; 
2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego;  
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz w przedstawicielstwach Urzędu 
Marszałkowskiego w Bydgoszczy, Włocławku, Inowrocławiu i Grudziądzu. 

 



 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Departamentów Urzędu 
Marszałkowskiego oraz Pełnomocnikowi Zarządu ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi. 
  
§ 5.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE: 

 
 
Celem ogłoszenia otwartych konkursów ofert  na wykonywanie zadań publicznych 

Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009 roku jest wyłonienie  ofert         

i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań 

publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w następujących 

zakresach: 

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

2) turystyki; 

3) ochrony i promocji zdrowia; 

4) bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej; 

5) edukacji, oświaty i wychowania; 

6) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

7) pomocy społecznej; 

8) rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii; 

9) działań wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy      

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Organizacje pozarządowe są dla Samorządu Województwa ważnym partnerem w realizacji 

zadań publicznych, ponieważ w sposób efektywny realizują działania niemal w każdym 

obszarze życia społecznego. Ogłoszenie 12 konkursów w formie niniejszej uchwały wiąże 

się ze znaczną oszczędnością środków wydatkowanych na ogłoszenie konkursu w prasie. 

Wcześniejszy niż w poprzednich latach termin ogłoszenia konkursów wychodzi naprzeciw 

postulatom podmiotów uczestniczących w konkursach i wpłynie na możliwość lepszego 

zaplanowania działań. 

 

Podstawą prawną ogłoszenia konkursów jest ustawa  z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki na ten cel zaplanowane są 

w projekcie budżetu Województwa  na rok 2009.  

 
 

 

 



 

 

 


