
 
UCHWAŁA 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  
 

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. Ustala się Procedury zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych 

dofinansowanych z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.  
Nr 214 poz. 1407 z późn zm.), stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. W ramach procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych 

dofinansowanych z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określa się jednolite wzory 
druków, stanowiących podstawę do realizacji procedur w trybie ustawy wskazanej w § 1: 
 

1) ramowy wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 
 
2) wzór zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania (korekty 

zakresu rzeczowego i finansowego zadania), stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
  

§ 3. 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. 

 
§ 4.  Traci moc uchwała Nr 87/1492/09 Zarządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia procedur zlecenia, realizacji  
i rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budŜetu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

                                                           
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,  
i  Nr 209, poz. 1244. 
3
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016,  

Nr 209 poz. 1243 i Nr 209 poz. 1244.  



Niepełnosprawnych, zmieniona uchwałami Nr 89/1578/10 z dnia 16 listopada 2010 r. oraz  
Nr 20/322/11 z dnia 24 marca 2011 r. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z zastrzeŜeniem, Ŝe do postępowań 

wszczętych przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały stosuje się przepisy 
dotychczasowe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
 

1. Przedmiot regulacji: 
Ustalenie procedur zlecenia, realizacji i rozliczenia zadań publicznych 
dofinansowanych z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków 
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. Procedury 
uszczegółowiają ponadto zapisy art. 15 i 19 a ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie, umoŜliwiając tym samym stosowanie przejrzystych 
zasad podczas oceny ofert złoŜonych w otwartych konkursach ofert jak i w trybie  
z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. trybie uproszczonym.  

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa: 
Zapisy uchwały zostały skonsultowane z pracownikami poszczególnych 
departamentów, odpowiedzialnymi za realizację otwartych konkursów ofert w trybie 
ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 
Procedury zostały dostosowane do obowiązujących obecnie przepisów prawa  
w zakresie realizacji zadań w oparciu o przepisu ustawy o poŜytku publicznym  
i o wolontariacie a w szczególności 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). Zawierają nowo 
opracowane wzory umowy i sprawozdania 

5.  Ocena skutków regulacji: 
Procedury zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych zawierają ustalenia 
poczynione na spotkaniu z pracownikami departamentów Urzędu Marszałkowskiego 
realizującymi zadania z zakresu poŜytku publicznego oraz uwzględniają obecny stan 
prawny. 

 

 

 

 

 

 


