
         
 

 
Uchwała Nr 28/ 317/ 07 

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z dnia 7 maja 2007 roku 

 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5 na wykonanie zadań publicznych 

związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia        
w 2007 r, złożonych 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  2003 r          
nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz uchwały Nr 11/ 68/ 07 Zarządu Województwa Kujawsko� Pomorskiego z dnia 13 lutego 2007 roku             
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 5 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 
samorządu województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku 
publicznego 
 

uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
 

Stwierdza się, że do Urzędu Marszałkowskiego w ramach otwartego konkursu ofert nr 5 na wykonanie 
zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie ochrony                   
i promocji zdrowia w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, 
wpłynęło 35 ofert. Wykaz tych ofert stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Stwierdza się, że 9 ofert złożonych w ramach konkursu nie spełnia wymogów formalnych i nie będą 
podlegały 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 Departamentowi Polityki Zdrowotnej 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 Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego 

ogłosił otwarty konkurs ofert pn. �Ochrona i promocja zdrowia�. Na zadanie to przeznaczono 

200.000 zł. Termin składania ofert upłynął 19 marca 2007 roku. 

Na konkurs do Departamentu Polityki Zdrowotnej wpłynęło 35 ofert, które sprawdzono pod 

względem formalnym.  Spośród wszystkich ofert 9 nie spełnia wymogów formalnych,  pozostałe 

26 ofert spełnia wszystkie kryteria formalne. 

W dniu 26 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która oceniła oferty 

spełniające kryteria formalne pod względem merytorycznym. Komisja Konkursowa przy ocenie 

ofert brała pod uwagę następujące kryteria: 1) zgodność z celami, 2) doświadczenie i rzetelność, 

3) liczebność, 4) wkład własny. Z pośród 26 ofert przyjętych do oceny merytorycznej Komisja 

Konkursowa zaopiniowała pozytywnie 20 ofert na ogólną kwotę w wysokości 170.005,21 zł. 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z zasadami dokonuje wyboru ofert 

oraz określa wysokość dofinansowania. 

 

 

 
  


