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SPOTKANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z 

ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza przedstawicieli organizacji 
pozarządowych do udziału w cyklu spotkań, które odbędą się w terminie od 21 kwietnia do 7 maja 
b.r. w pięciu miastach województwa: w Toruniu, Włocławku, Bydgoszczy, Inowrocławiu i 
Grudziądzu. 
                   
Celem spotkań jest zainicjowanie prac nad Wieloletnim programem współpracy samorządu 
województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2010-2015 oraz 
dyskusja nad stanem obecnym współpracy samorządu województwa z podmiotami trzeciego  sektora.  
 
Program współpracy na lata 2010-2015 ma być dokumentem strategicznym, mającym swoje 
odzwierciedlenie w praktyce. Stąd niezwykle ważne jest  tworzenie go w partnerstwie organizacje 
pozarządowe – urzędnicy. Podczas spotkania przedstawiona zostanie koncepcja prac nad 
wspomnianym Programem, ponadto uczestnicy będą mogli zadeklarować chęć udziału w 
bezpośrednich pracach nad projektem Programu. 
 
W spotkaniach uczestniczyć będą przedstawiciele władz województwa, przedstawiciele Sejmiku 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, urzędnicy odpowiedzialni za ogłaszanie otwartych konkursów 
w poszczególnych departamentach oraz przedstawiciele Rady Organizacji Pozarządowych 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie swojego udziału w spotkaniach (maksymalnie 2 
osoby z jednej organizacji). Formularz zgłoszenia (w załączniku) można przesłać drogą mailową, 
można też dokonać zgłoszenia telefonicznie, jednak w terminie określonym w grafiku spotkań (w 
załączniku).  
 
Za stronę organizacyjną spotkań odpowiedzialne jest Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi, tel. 056 62 18 371 lub 056 62 18 403, e-mail:  ngo@kujawsko-
pomorskie.pl 
 

 
KONKURS OFERT ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SAMORZĄDU 

WOJEWÓDZTWA NA ROK 2009 
Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego Uchwałą Nr 25/293/09 z dnia 31 marca 2009 



r. ogłosił „Konkurs ofert nr 15/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z 
realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009 roku ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie: 
REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. 
Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego na stronie 
Wydziału ds. Integracji Osób Niepełnosprawnych lub w zakładce Organizacje Pozarządowe  
 
Ostateczny termin składania ofert upływa 30 kwietnia 2009 r. 
Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Wydziału ds. Integracji Osób Niepełnosprawnych: 
Magdalena Wójcicka-Obłój (numer tel. 056 62 18 345) lub Sylwia Błachowicz (numer tel. 056 62 
18 268) oraz Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 056 62 18 
371 lub 056 62 18 403. 
 
Zgodnie z zasadami udzielania dotacji rozstrzygnięcie konkursów następuje w terminie do 45 
dni od ostatniego dnia składania ofert. Wstępnej oceny formalnej dokonują pracownicy 
komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego, odpowiedzialnej za dany konkurs, oceny 
merytorycznej komisje konkursowe.  
W terminie do 21 dni od ostatniego dnia składania ofert w danym konkursie na stronie 
internetowej www.kujawsko‐pomorskie.pl, zakładka organizacje pozarządowe 
zamieszczony zostanie wykaz ofert zawierających uchybienia, które należy uzupełnić w 
podanym terminie. 
 

 
Spokojnych, pełnych nadziei i pogodnych 

Świąt Wielkanocnych, 
spędzonych w rodzinnym gronie 

i prawdziwie wiosennym nastroju, 
obfitości na świątecznym stole, 

pogody ducha i wszelkiej pomyślności 
 

W imieniu Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
- życzy Łucja Andrzejczyk 

oraz w imieniu Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
- życzy Ewa Głodowska-Morawska 

 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko−Pomorskiego 

Gabinet Marszałka Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi 

 

Plac Teatralny 2; 87-100 Toruń 
tel. + 48 56 62 18 371; 62 18 403; fax. +48 56 62 18 275 

www.kujawsko-pomorskie.pl zakładka Organizacje pozarządowe 
 

 
 


