
UCHWAŁA NR 12/490/18 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 28 marca 2018 r. 
 
w sprawie powołania Kapituły Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez 
organizacje pozarządowe pod nazwą: „Rodzynki z pozarządówki” 
 

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

województwa (Dz. U. z 2017 r., poz.1566 i z 2018 r. poz. 130) i § 6 załącznika do uchwały  

Nr 8/265/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. 
w sprawie ogłoszenia XI edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe 

pod nazwą: „Rodzynki z pozarządówki”, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Powołuje się Kapitułę Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe 

pod nazwą: „Rodzynki z pozarządówki” - do oceny zgłoszonych do konkursu inicjatyw 

społecznych, w następującym składzie: 

 

1) Krystyna Żejmo-Wysocka – Przewodnicząca Kapituły Konkursu – Dyrektor 

Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego  

i Zdrowia, 
 

2) Piotr Niedziałkowski – kierownik Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,  

 

3) Anna Jakubowska – inspektor w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,  
 
4) Sylwia Błachowicz – inspektor w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,  
 
5) Katarzyna Lubańska – Radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
 
6) Jolanta Pisarska-Bitowt – przedstawicielka Sejmiku Organizacji Pozarządowych 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
 
7) Anna Zielińska – przedstawicielka laureatów poprzedniej edycji konkursu, 

 
8) Maciej Sas  – przedstawiciel laureatów poprzedniej edycji konkursu. 

 
 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Spraw 

Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
 
1. Przedmiot regulacji: 
 

Powołanie Kapituły Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe 

pod nazwą: „Rodzynki z pozarządówki”. 

 
2. Omówienie podstawy prawnej: 
 

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa zawiera 

katalog zadań, których wykonanie leży w kompetencjach Zarządu Województwa. Do tej 

grupy zadań należy powołanie Kapituły Konkursu „Rodzynki z pozarządówki” ogłoszonego 

przez Zarząd Województwa uchwałą Nr 8/265/18 z dnia 28 lutego 2018 r. Natomiast § 6 

Regulaminu Konkursu „Rodzynki z pozarządówki”, stanowiący załącznik do ww. uchwały, 

określa skład Kapituły Konkursu. 

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

Nie podlega.  

 
4. Uzasadnienie merytoryczne: 
 

Celem pracy Kapituły będzie ocena zgłoszonych do Konkursu inicjatyw społecznych 

w oparciu o kryteria określone w regulaminie konkursu oraz zarekomendowanie Zarządowi 

Województwa przyznania nagród.  
 

5. Ocena skutków regulacji: 
 
W wyniku podjęcia uchwały powołana zostanie Kapituła Konkursu „Rodzynki                 

z pozarządówki”. Udział w pracach Kapituły ma charakter honorowy i społeczny.  Członkom 

Kapituły reprezentującym organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przysługuje zwrot kosztów 

podróży do miejsca posiedzenia Kapituły i z powrotem, wg kosztów biletów PKP/PKS. 

Środki na zwrot kosztów podróży znajdują się w budżecie Biura Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Dz. 750 Rozdz. § 3030 w zadaniu pn. „Współpraca województwa  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. 

 

 

  

 

 

 


