
 
 

Uchwała Nr 51/717/07 
Zarządu Województwa Kujawsko � Pomorskiego 

z dnia 17 sierpnia 2007r. 
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 19 na wykonywanie zadań publicznych 
związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii i uzależnień w 2007 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.); rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 Nr 264, poz. 2207); uchwały nr XLV/674/06 Sejmiku 
Województwa Kujawsko � Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii, Innych Uzależnień oraz HIV/AIDS  
w Województwie Kujawsko � Pomorskim do roku 2010 oraz uchwały Nr IV/60/07 Sejmiku Województwa Kujawsko � Pomorskiego  
z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie programu współpracy Województwa Kujawsko � Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007. 
 

uchwala się, co następuje: 
§ 1 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert nr 19 na wykonywanie zadań publicznych związanych  
z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i 
uzależnień w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność  pożytku publicznego pn. �Aktywizacja środowisk 
wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień - II edycja� 
Ogłoszenie stanowi załącznik Nr l do niniejszej uchwały. 

§ 2 
Ostateczny termin składania ofert wyznaczony zostaje na dzień 17 września 2007 roku.  
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Biura Pełnomocnika Zarządu ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień, Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego.  

§ 3 
Wzór oferty na realizację zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego zostały określone 
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 
(Dz. U. z 2005 Nr 264, poz. 2207) i stanowią odpowiednio: Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4 
Wzór ewentualnej korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania wynikającej z przyznania dofinansowania  
w wysokości mniejszej niż wnioskowana przez Oferenta, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5 
Ogłoszenia o konkursie zostanie zamieszczone w gazecie o zasięgu regionalnym, na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Marszałkowskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 

§ 6 
Wykonanie uchwały powierza się Panu Maciejowi Eckardtowi, Wicemarszałkowi Województwa Kujawsko � 
Pomorskiego oraz Pełnomocnikowi Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz 
HIV/AIDS. 

§ 7 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Uzasadnienie  

Uchwała dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. �Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień - II edycja� na wykonanie zadań 
publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii i uzależnień przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.  
W wyniku rozstrzygnięcia I edycji konkursu przyznano wsparcie w wysokości 27.000zł (wpłynęło w terminie 
mało ofert) z zaplanowanej puli środków w wysokości 150.000,-. Uruchomienie II edycji konkursu jest 
odpowiedzią na liczne prośby i zapytania podmiotów. 
Uchwała została przygotowana z uwzględnieniem ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) uchwały  
nr XLV/674/06 Sejmiku Województwa Kujawsko � Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2006r.  
w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Narkomanii, Innych Uzależnień oraz HIV/AIDS w Województwie Kujawsko � Pomorskim do roku 2010 oraz 
uchwały IV/60/07 Sejmiku Województwa Kujawsko � Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie 
programu współpracy Województwa Kujawsko � Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007. 


