
 
 

Uchwała Nr  34/408/07 
Zarządu Województwa Kujawsko � Pomorskiego 

z dnia 31 maja  2007 roku. 
 
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 14/2007 na wykonywanie zadań 
  publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa             
  w zakresie turystyki w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność 
  pożytku publicznego 
 
Na podstawie art.14 ust.1 pkt 11 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. z 2001roku        
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.) oraz Uchwały Nr IV/60/07 Sejmiku Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Województwa            
Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego    
na rok 2007 oraz Uchwały Nr 16/146/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 14/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu 
Województwa w zakresie turystyki w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. 
 
 

uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
Stwierdza się, że na otwarty konkurs ofert nr 14/2007 na wykonywanie zadań publicznych 
związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie turystyki w 2007 r. przez 
organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, złożono 138 ofert. Wykaz złożonych 
ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonuje się wyboru ofert do realizacji. Wykaz 
ofert wybranych do realizacji w konkursie  stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Departamentowi Edukacji, Sportu i Turystyki oraz 
Departamentowi Finansów. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    UZASADNIENIE 
 
 
 
W ramach otwartego konkursu ofert nr 14/2007 na wykonywanie zadań 
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 
zakresie turystyki w 2007 przez organizacje prowadzące działalność pożytku 
publicznego wpłynęło 138 ofert. 
 Konieczność rozstrzygnięcia tego konkursu przez Zarząd Województwa 
wynika z regulaminu konkursu oraz właściwych ustaw 


