
 

UCHWAŁA NR 43/1599A/13  

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 30 października 2013 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2013 na wykonywanie zadań 

publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach  

2013-2015 pod nazwą „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych  

z funduszy zewnętrznych” 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.
1
) oraz art. 11 ust. 2 i art. 15 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.
2
) w związku z Uchwałą nr 49/1555/12  

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2013-2015 przez organizacje pozarządowe 

oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz Uchwałą  

nr XXVIII/469/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012 r. 

w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 i uchwałą Nr XV/267/11 Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Wieloletniego programu 

współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami 

pozarządowymi na lata 2011-2015, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert nr 13/2013. Stwierdza się, że w ramach 

otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 5 grudnia 2012 roku, w terminie naboru 

wniosków o dotacje, tj. od dnia 2 stycznia 2013 r., wpłynęła oferta Fundacji Court Watch 

Polska na zadanie pn. „Wspólnoty lokalne na rzecz zwiększenia świadomości prawnej  

w praktyce – dofinansowanie wkładu własnego”. 

 

§  2.  Stwierdza się, że komisja konkursowa powołana uchwałą Nr 5/113/13 Zarządu 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie powołania 

komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert  

nr 12/2013, 13/2013 i 14/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań Samorządu Województwa oceniła ofertę Fundacji Court Watch Polska spełniającą 

wymogi formalne regulaminu konkursu nr 13/2013. Oferta została wybrana do realizacji.  

Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 1, udziela się dotacji w kwocie  

3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).    

 

 

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gabinetu Marszałka. 

 

§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

                                                           
1
 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645. 

2
 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, 

Nr 205, poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378. 



UZASADNIENIE 

1. Przedmiot regulacji: 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 13/2013 na wykonywanie zadań 

publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2013-2015 

dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 

w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku 

publicznego o wolontariacie. Rozstrzygnięcie dotyczy kolejnej oferty, która wpłynęła 

w terminie wyznaczonym do ich składania, tj. od 2 stycznia do 30 września 2013 r. 

 

2. Omówienie podstawy prawnej: 

Art. 11 ust. 2 i art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm) w związku  

z uchwałą nr 49/1555/12  Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 

2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych 

Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2013-2015 przez organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, która   

w regulaminie konkursu nr 13/2013 określiła zasady konkursu.  

Uchwała nr XXVIII/469/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  

19 listopada 2012 r. w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 i Uchwała Nr XV/267/11 Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Wieloletniego 

programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami 

pozarządowymi na lata 2011-2015, które określają m.in. kwoty przeznaczone na realizację 

zadań w trybie pożytku publicznego na rok 2013 i kolejne lata. 

 

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):  

Nie podlega.  

4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Na otwarty konkurs ofert nr 13/2013 wpłynęła oferta Fundacji Court Watch Polska, 

która spełniała wymogi formalne regulaminu konkursu. W związku z  powyższym komisja 

konkursowa powołana uchwałą Nr 5/113/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

dokonała oceny merytorycznej oferty. Oceny dokonano zgodnie z kartą oceny zadania, biorąc 

pod uwagę zawarte w niej kryteria. Po dokonanej ocenie komisja konkursowa 

zarekomendowała Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego propozycję wyboru 

oferty wraz z proponowaną kwotą dofinansowania w celu rozstrzygnięcia konkursu 

nr 13/2013.   

 

 

5. Ocena skutków regulacji: 

 Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2013  

 

 

 



stanowi postawę do zawarcia umów na realizację zadań samorządu województwa w latach 

2013-2015 z oferentami wyłonionymi w konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


