
 
Uchwała Nr 32/393/07 

Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego 
z dnia 24 maja 2007 r. 

 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2 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. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz Uchwały Nr 16/141/07 Zarządu Województwa 
Kujawsko � Pomorskiego z dnia 08 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na 
wykonanie 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 

 
uchwala się, co następuje: 

                                                     
§ 1 

Stwierdza się, że do Urzędu Marszałkowskiego w ramach otwartego konkurs ofert nr 2 pn. �Pomoc dla osób      
i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka�, 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 wpłynęły 24 oferty. Ich wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
Stwierdza się, że 5 ofert nie spełnia wymogów formalnych i nie będzie podlegać rozpatrywaniu. Wykaz ofert, 
które nie spełniają wymogów formalnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

 
§ 3 

Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonuje się wyboru ofert do realizacji. Wykaz ofert 
wybranych do realizacji wraz z przyznaną kwotą dofinansowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały.  
 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Pełnomocnikowi Zarządu Województwa ds. Profilaktyki  
i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS oraz Departamentowi Finansów.  
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

 
 
         Na podstawie Uchwały nr IV/60/07 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego  

z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie programu współpracy Województwa Kujawsko- Pomorskiego                     

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2007 Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert pn. �Pomoc dla osób        

i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka�. Na zadanie to przeznaczono 

450.000 zł. Termin składania ofert upłynął 10 kwietnia  2007 roku. 

Oferty, które wpłynęły na konkurs poddano analizie pod względem ich zgodności  

z ogłoszonymi zasadami konkursu. W dniu 17 maja 2007 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, 

powołanej uchwałą Nr 29/343/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2007, która  

dokonała ostatecznej oceny formalnej ofert oraz zaopiniowała pozytywnie zadania publiczne spośród ofert 

spełniających wymagania formalne. 

     Zgodnie z zasadami konkursowymi Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje ostatecznego 

wyboru ofert oraz określa wysokość dofinansowania. 

 

 

 


