
                                                                                                 Załącznik Nr l 
 do uchwały Nr 51/717/07 
 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

                 z dnia 17 sierpnia 2007 r. 
 

Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego 
ogłasza: 

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  
i podmioty prowadzące działalność w obszarze 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 ogłasza otwarty konkurs ofert nr 4/2007 na realizację zadania 
pod nazwą: 
�Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii i uzależnień � II edycja.� 
 
 I.  Rodzaj i formy realizacji zadania 

1. Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonywane poprzez:  
1) działalność punktów konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, 

narkomanii i innych uzależnień, w którym uczestniczą podopieczni ze środowisk 
wiejskich. Placówki takie mogą funkcjonować w różnych miejscowościach:  
w miastach i na wsi. Oferta powinna być tak przygotowana, aby kosztorys ze 
względu na źródło finansowania programu zakładał kwotę wsparcia ze środków 
województwa do 50%. Możliwe jest wsparcie ze środków województwa do 50% 
kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem dofinansowania jedynie kosztów 
bezosobowych (umowy zlecenia dla realizatorów § 4170), zakupu materiałów  
(§ 4210), zakupu usług pozostałych (§ 4300). 

 (Nie będą finansowane przez województwo koszty inwestycyjne i koszty osobowe 
pracowników etatowych.) 

2) działalność świetlic socjoterapeutycznych z programem profilaktyki uzależnień,  
w którym uczestniczą dzieci i młodzież ze środowisk wiejskich. Świetlice takie 
mogą funkcjonować w różnych miejscowościach: w miastach i na wsi. Oferta 
powinna być tak przygotowana, aby kosztorys ze względu na źródło 
finansowania programu zakładał kwotę wsparcia ze środków województwa do 
50%. Możliwe jest wsparcie ze środków województwa do 50% kosztów realizacji 
zadania z uwzględnieniem dofinansowania jedynie kosztów bezosobowych (umowy 
zlecenia dla realizatorów § 4170), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), 
zakupu usług pozostałych (§ 4300). 

 (Nie będą finansowane przez województwo koszty inwestycyjne, koszty osobowe 
pracowników etatowych.) 

3) realizację przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w rozdziale II 
ust. 1, innych zadań w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień na rzecz 
środowisk wiejskich. Oferta powinna być tak przygotowana, aby kosztorys ze 
względu na źródło finansowania programu zakładał kwotę wsparcia ze środków 
województwa do 90%. Możliwe jest wsparcie ze środków województwa do 90% 
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kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem dofinansowania jedynie kosztów 
bezosobowych (umowy zlecenia dla realizatorów § 4170), zakupu materiałów  
i wyposażenia (§ 4210), zakupu usług pozostałych (§ 4300). 

 (Nie będą finansowane przez województwo koszty inwestycyjne i koszty osobowe 
pracowników etatowych.) 

 
2. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia zadania 

realizowanego przez podmioty oraz organizacje prowadzące działalność w obszarze 
pożytku publicznego. 

  
II.  Termin i warunki składania ofert 

1.   W konkursie mogą brać udział następujące podmioty: 
1) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność 

statutową w danej dziedzinie, 
2) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie 

nadzorowane, prowadzące działalność statutową w zakresie zadania. 
3) organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych,  

w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu 
osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości 
prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje  
i stowarzyszenia, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie, 

4) spółdzielnie socjalne, 
5) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów  

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,  
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz  
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego w danej dziedzinie, 

2. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie 
wsparcia zadania realizowanego przez podmioty wymienione w ust. 1, 

3. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone 
lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dofinansowanie przyznane ze 
środków Województwa w ciągu trzech lat poprzedzających rok, którego dotyczy 
konkurs. 

4. Oferty dotyczące wspierania realizacji publicznych zadań województwa w zakresie 
przedmiotowym należy złożyć do dnia 17 września 2007 r. do Biura Pełnomocnika 
ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi Urzędu Marszałkowskiego  
w Toruniu, ul. Broniewskiego 15/17, 87-100 Toruń, pok. 14, tel. 56_612 28 24  
w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem Konkurs: �Aktywizacja 
środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych  
i uzależnień - II edycja�. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub 
data stempla pocztowego. 

5. Oferta, powinna zawierać w szczególności: 
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, 
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego, 
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, 
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę  

w zakresie, którego dotyczy zadanie, 
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających 

wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na 
realizację danego zadania z innych źródeł, 

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania, 
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7) inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej oferty, 
8) inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty. 

6. Do oferty należy załączyć: 
1) aktualny odpis z rejestru ( jest on ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) 

Podmioty określone w rozdziale 2 ust.1 pkt. 4 mogą przedłożyć inne dokumenty 
potwierdzające ich status oraz nazwiska i stanowiska osób upoważnionych do 
zawierania umów,  

2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, 
3) statut. 

7. Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr 51/717/07 
Zarządu Województwa z dnia 17 sierpnia 2007r. Wzór sprawozdania z wykonania 
zadania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

8. Druki znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: 
www.kujawsko-pomorskie.pl. Można je również pobierać w następującym miejscu: 
1) Urząd Marszałkowski w Toruniu, Biuro Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii i Alkoholizmowi, ul. Broniewskiego 15/17, 87-100 Toruń, pok. 14. 
9. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie będą 

odrzucone z przyczyn formalnych.  
 
III.  Termin i warunki realizacji zadania 

1. Zadanie winno być wykonane w roku 2007, przy czym początek realizacji zadania 
opisanego w ofercie powinien następować nie wcześniej, niż od ostatniego dnia 
terminu składania ofert, a zakończenie do 30 listopada 2007 r. W szczególnych 
sytuacjach, uzasadnionych specyfiką projektu terminy te mogą ulec zmianie. 

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową 
oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym  
w ofercie.  

 
IV.  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2007  

 
1. Na realizację zadania, zgodnie z budżetem Województwa na rok 2007, przeznaczono 

pulę środków do 150.000,- zł. Kwota dotacji może ulec zmniejszeniu w przypadku 
stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie 
uzyskają akceptacji Zarządu Województwa, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia 
budżetu Województwa w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych 
przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.  

2. Podaje się do wiadomości, że suma dofinansowań przyznanych przez Województwo 
na realizację zadania przez podmioty określone w rozdziale II ust. 1 w pierwszej 
edycji konkursu w roku 2007 wyniosła 27.000 zł. Wykaz wszystkich podmiotów, 
które otrzymały dofinansowanie w roku 2007 w pierwszej edycji konkursu, znajduje 
się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: www.kujawsko-pomorskie.pl . 
Na realizację drugiej edycji konkursu 

3. Podaje się do wiadomości, że suma dofinansowań przyznanych przez Województwo 
na realizację zadania przez podmioty określone w rozdziale II ust. 1 w roku 2006 
wyniosła 50.000 zł. Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały dofinansowanie 
w roku 2006 znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: 
www.kujawsko-pomorskie.pl   
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V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert 
 
1.  Wybór ofert do realizacji i tym samym ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie 

później niż w ciągu miesiąca od ostatniego dnia przyjmowania ofert. 
2.   Za ofertę spełniającą wymogi formalne i poprawną uznaje się ofertę: 

1) złożoną na druku zawierającą prawidłowe dane; 
2) złożoną przez podmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa 

zgadza się z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu; 
3) zgodną z celami i założeniami konkursu; 
4) złożoną w terminie wymaganym przez regulamin; 
5) zawierającą wszystkie wymagane regulaminem załączniki; 
6) podpisaną i opieczętowaną wraz z załącznikami przez osobę uprawnioną; 
7) zawierającą termin realizacji zadania zgodny z terminem wymaganym w 

regulaminie. 
3. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania, nastąpi w oparciu o następujące 

kryteria: 
1) celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z niniejszym ogłoszeniem 

oraz Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Narkomanii, innych uzależnień oraz HIV/AIDS do roku 2010 
(Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLV/674/06 z dnia 24 kwietnia 2006r) 

2) zawarte porozumienia o partnerstwie na rzecz osiągnięcia celów konkursu  
z samorządowymi władzami lokalnymi; 

3) posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału 
ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego; 

4) uregulowana sytuacja formalno-prawna podmiotu składającego ofertę oraz 
zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi 
oferenta; 

5) osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub 
podobnego projektu; 

6) pozytywna ocena realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczba; 
7) pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektu organów samorządu 

gminnego, powiatowego lub administracji rządowej oraz innych partnerów 
publicznych i prywatnych. (Dotyczy to podmiotów ubiegających się o wsparcie proponowanych 
zadań); 

8) posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami 
prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub 
proponowanego zadania; 

9) rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej 
dotacji, a także z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi; 

10) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych  
z budżetu Województwa. 

4. Ostateczną decyzję o wyborze ofert oraz wysokości i przeznaczeniu udzielonego 
dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie 
uchwały. 

5. Do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego. 

6. O wynikach postępowania konkursowego Oferenci biorący udział w konkursie zostaną 
powiadomieni. Informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu zamieszczone zostaną 
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również na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.kujawsko-
pomorskie.pl 

 
VI.  Zasady przyznawania dofinansowania 

1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim 
zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) lub/i innych 
właściwych przepisów. 

2. Określając wysokość dofinansowania Zarząd Województwa kieruje się kryteriami 
określonymi w rozdziale V. 

3. Wysokość przyznanego dofinansowania może być niższa, niż wnioskowana  
w ofercie. W takim przypadku Oferent w terminie 7 dni od dnia powiadomienia  
o rozstrzygnięciu konkursu:  
1) Może pisemnie odstąpić od zawarcia umowy wycofując ofertę. 
2) Zobowiązany jest dostarczyć zaproponowaną w formie pisemnej korektę 

zakresu rzeczowego i finansowego zadania na druku stanowiącym załącznik nr 4 
do niniejszej uchwały. Brak złożenia w terminie 7 dni korekty, uniemożliwia 
podpisanie umowy i jest jednoznaczny z rezygnacją z dofinansowania!  

4. Korekta zakresu rzeczowego i finansowego podlega zatwierdzeniu, przed podpisaniem 
umowy, przez właściwego Członka Zarządu Województwa.  

5. Zarząd Województwa może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie 
przyznania dofinansowania i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się,  
iż skorygowany zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego  
w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, 
zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność 
merytoryczną lub finansową oferenta. 

6. Zarząd Województwa odmówi podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu  
w konkursie, gdy w wyniku kontroli prawidłowości wykorzystania przez podmiot 
dofinansowań/nia lub dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa okaże 
się, że te środki finansowe zostały wydane lub rozliczone nieprawidłowo. 

7. W przypadku, gdy nieprawidłowości, o których mowa w ust. 5 i 6 wyjdą na jaw po 
podpisaniu umowy Województwo rozwiąże tę umowę z winy Oferenta, nawet gdyby 
Oferent podjął już działania organizacyjne i poniósł wydatki związane  
z realizowanym zadaniem. 

 
VII.  Postanowienia końcowe 

1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Zarząd 
Województwa z przyczyn opisanych wyżej, Zarząd może zarezerwowane środki 
przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu 
lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania 
reguluje umowa pomiędzy Województwem a oferentem. 

3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy 
zamieszczać we wszystkich drukach i dokumentach (plakatach, zaproszeniach, 
regulaminach, komunikatach, itp), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, 
wykazach sponsorów, na bannerach, itp. informacji o tym, iż zadanie jest 
dotowane/dofinansowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. Informacje takie 
winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania. 

4. Nie będą przyznawane dofinansowania na zadania nie związane z rodzajem  
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i formą realizacji ogłoszoną w konkursie, na realizację innych bieżących zadań 
statutowych organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Dofinansowania nie 
będą przyznawane również na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego 
zadania. 

5. Podmiot, który otrzyma dofinansowanie z budżetu Województwa jest zobowiązany 
do: 
1) sporządzenia i złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego terminie 

określonym w umowie (wzór sprawozdania stanowi załącznik 3)  
2) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania, 
3) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu 

Marszałkowskiego oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz 
dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania 
dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią 
związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Województwa do 
kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym  
i merytorycznym. 

4) załączenia do sprawozdania końcowego kserokopii potwierdzonych dwustronnie 
przez podmiot otrzymujący dofinansowanie �Za zgodność z oryginałem� 
dokumentów finansowych (rachunków, faktur), dotyczących wydatków 
finansowanych z dotacji Województwa, opatrzonych: 
a. klauzulą �Płatne ze środków Województwa Kujawsko � Pomorskiego  
w wysokości (kwota)�, 
b. pieczęcią organizatora, opisem merytorycznym, uzasadniającym poniesienie 
wydatku na realizację dotowanego zadania ze wskazaniem numeru umowy, 
c. oświadczeniem, że dokument sprawdzono pod względem merytorycznym  
i formalno-rachunkowym, 
d. oświadczeniem o tym, które przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
zastosowano przy wydatkowaniu dotacji, 

 
6. W rozliczeniu dofinansowania, w części dotowanej przez Województwo, nie będą 

uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia lub 
obowiązywania umowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


