
 
 

UCHWAŁA NR 87/1492/09 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 24.11. 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 Niepełnosprawnych  
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. 
2001r. Nr 142, poz. 1590, ze zm.1), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 873 ze 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 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze 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. Nr 96, poz. 
873 ze 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 konkursowych w trybie ustawy wskazanej w § 1: 

 1) instrukcję wypełniania oferty, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 

 2) wzór korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania, stanowiący  załącznik    
nr 3 do niniejszej uchwały,  

3) ramowy wzór umowy, mający zastosowanie w przypadku dotacji ze środków          
z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiący załącznik nr 4 do 
niniejszej uchwały, 

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

poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. 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 2007r. Nr 173, poz. 1218 oraz     
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458. 
 
2 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 116 poz. 203, Nr 210, poz. 
2135, z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 
651, z 2008r. Nr 209, poz.1316. 
 
3
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009r. 

Nr 6, poz. 33. 
 



4) ramowy wzór umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, 

 5) wzór oświadczenia o zgodności odpisu z KRS ze stanem prawnym i faktycznym, 
 stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, 

 6) wzór oświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku do kuratorium oświaty, stanowiący 
 załącznik nr 7 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 85/1102/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego         
z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań 
publicznych dofinansowywanych z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
zmieniona uchwałami Nr 4/41/08 z 17 stycznia 2008 r., Nr 89/1108/08 z 21 listopada 2008 r.,  
Nr 3/17/09 z 13 stycznia 2009 r., Nr 20/237/09 z 12 marca 2009 r. i Nr 58/955/09 z 28 lipca 
2009. 

§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 



 

W związku z wejściem w Ŝycie w 2009 r. zapisów rozporządzenia MPiPS w sprawie 
rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze 
zm.), oprócz konkursów w trybie poŜytku publicznego realizowanych w oparciu o środki 
budŜetu Województwa ogłoszony został, po raz pierwszy, konkurs ze środków PFRON. 
Ujednolicenia procedur w tym zakresie wiązało się z podjęciem kolejnych uchwał 
zmieniających, które spowodowały, Ŝe zapisy dotyczące zlecania, realizacji i rozliczania 
zadań publicznych stały się mało przejrzyste i zachodzi konieczność ich ponownego 
uchwalenia.  
 

Do zasad udzielania i rozliczania dotacji w trybie poŜytku publicznego ze środków 
Województwa wprowadzono pojęcie „wkład własny pozafinansowy”. W związku z tym        
w załączniku nr 1, określającym procedury zlecania, realizacji i rozliczania zadań 
publicznych, zamieszczony został zapis definiujący to pojęcie. Natomiast bardziej 
szczegółowo kwestia wkładu własnego pozafinansowego omówiona została w „Instrukcji 
wypełniania oferty…”, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. W „Instrukcji …” 
zmodyfikowano przykładowy budŜet zadania i źródła jego finansowania. Zmianie uległ 
równieŜ okres, za który naleŜy złoŜyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe, co wynika z 
ogłoszenia konkursów na kolejny rok. 

W „Korekcie zakresu rzeczowego i finansowego”, stanowiącej załącznik nr 3 do 
uchwały, podobnie jak w załącznikach wspomnianych powyŜej, dopisano informację               
o „pozafinansowych środkach własnych”. 

 
Ramowe wzory umowy, tj. ramowy wzór umowy mający zastosowanie w przypadku 

dotacji ze środków budŜetu Województwa, stanowiący załącznik nr 4a oraz ramowy wzór 
umowy mający zastosowanie do dotacji ze  środków PFRON, stanowiący załącznik nr 8a, 
zostały uszczegółowione o zapisy dotyczące obowiązków sprawozdawczych dotowanego 
oraz rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

 
PowyŜsze zmiany, wśród których najwaŜniejszą jest uwzględnienie wkładu 

pozafinansowego jako części wkładu własnego, wychodzą naprzeciw postulatom środowiska 
pozarządowego, pośrednio wpłyną na jego profesjonalizację a w szerszym kontekście rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego w naszym województwie.  

 
Treść uchwały wraz z załącznikami została skonsultowana ze wszystkimi 

departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
odpowiedzialnymi za ogłaszanie otwartych konkursów ofert 

 
 

 

 


