
 
UCHWAŁA NR 9/216/12 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
z dnia 1 marca 2012 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie procedur zlecenia, realizacji i rozliczenia zadań 
publicznych dofinansowanych z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz     
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1), art. 11 ust. 2, art. 15 i art. 19a  
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie  
(Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm 2), art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.3), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172), uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 68/1433/11 Zarządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie procedur zlecenia, realizacji i rozliczenia 
zadań publicznych dofinansowanych z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zmienionej 
uchwałą Nr 7/130/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2012 r. 
wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku wsparcia zadania publicznego, dotacja stanowi określony procent 
kosztów całkowitych zadania, którego wysokość określa umowa. W przypadku 
zmniejszenia zadeklarowanego przez Zleceniobiorcę wkładu własnego, wysokość dotacji 
ulega zmniejszeniu dla zachowania proporcji określonych w umowie. Stosunek 
procentowy, o którym mowa wyŜej uznaje się za zachowany, jeŜeli udział dotacji nie 
zwiększy się o więcej niŜ 5% (punktów procentowych).” 
 

2) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej 
uchwały. 
  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa, Dyrektorom 
Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
Pełnomocnikowi Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Spraw Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi oraz właściwym jednostkom i komórkom organizacyjnym. 

 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,   
Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173,  
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz.1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz  
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz. 675oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 149, 
poz.887, Nr 217 poz.1281. 
2 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211,  
Nr 208, poz. 1241,  Nr 149, poz.887  i Nr 209, poz.1244. 
3
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz.1475,  

 z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209 poz. 1243 i Nr 209 poz. 1244.  



§ 3. Do spraw wszczętych i nie zakończonych do dnia wejścia w Ŝycie niniejszej 
uchwały, stosuje się przepisy dotychczasowe. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
 

1. Przedmiot regulacji: 
Dostosowanie zapisów wzoru umowy i procedur zlecania, realizacji i rozliczania 
zadań publicznych dofinansowanych z budŜetu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego oraz ze środków PFRON do potrzeb związanych z przekazywaniem  
i rozliczaniem dotacji udzielonych z budŜetu województwa i Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

2. Omówienie podstawy prawnej: 
Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) 
samorząd województwa przeprowadza otwarte konkursy ofert w celu wspierania bądź 
powierzania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych. Uchwalone 
procedury zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych uszczegółowiają zapisy 
art. 15 i 19 a ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 
Załącznikiem do procedur jest ramowy wzór umowy, który wykorzystywany jest 
przez pracowników departamentów zajmujących się realizacją zadań wynikających  
z przepisów ww. ustawy. Przedmiotowy wzór wykorzystywany jest w stosunku do  
otwartych konkursów ofert, jak i trybu z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. 
trybu uproszczonego.  

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa: 
Nie wymagane 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 
Zapisy zawarte we wzorze umowy zostały doprecyzowane w taki sposób, aby nie 
budziły wątpliwości wśród organizacji pozarządowych, które podpiszą umowy  
o dotacje na rok 2012 i następne lata. Wzór umowy stanowiący załącznik do 
Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 
6 poz. 25) jest wzorem ramowym, stąd moŜliwe są jego modyfikacje. Przygotowany 
wzór stanowi szablon, który jest zablokowany w taki sposób, aby umoŜliwi ć 
wypełnianie jedynie zmiennych pól dokumentu. W Procedurach zlecania, realizacji  
i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budŜetu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego oraz ze środków PFRON ustalono próg procentowy zgodny z zapisami 
zawartymi we wzorze umowy. 

5. Ocena skutków regulacji: 
Doprecyzowanie i ujednolicenie zapisów procedur zlecania, realizacji i rozliczania 
zadań publicznych dofinansowanych z budŜetu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego oraz ze środków PFRON, jak równieŜ wzoru umowy  
o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego. 

 

 

 

 

 


