
 
 

UCHWAŁA NR 53/1020/11 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 24 sierpnia 2011 r.   
 

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Pozarządówki się integrują”  
 
 

Na podstawie art. 19a 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.)1, uchwala się,  
co następuje: 
 
§ 1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Pozarządówki się integrują”  
postanawia się zlecić Stowarzyszeniu Towarzystwo Rozwoju Gminy PłuŜnica z siedzibą  
w PłuŜnicy,  jego realizację.  

§ 2. Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 1, udziela się dotacji celowej 
w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł).    

§ 3. Realizacja zadania publicznego, o którym mowa w § 1, nastąpi zgodnie z ofertą  
stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 

 



UZASADNIENIE 

 

Nowelizacja ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 

obowiązująca od dnia 12 marca 2010 r.,  wprowadza moŜliwość udzielania organizacjom  

prowadzącym działalność poŜytku publicznego wsparcia finansowego w trybie uproszczonym 

(bezkonkursowym). Zgodnie z zapisami art. 19 a ww. ustawy, organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego moŜe na wniosek organizacji pozarządowej zlecić realizację 

zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zadanie takie musi mieć 

charakter lokalny lub regionalny i spełniać łącznie dwa kryteria: wysokość dofinansowania 

lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty  10 000,00 zł,  a zadanie będzie 

zrealizowane w okresie nie dłuŜszym niŜ 90 dni.  

W dniu 29 lipca 2011 r.  Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy PłuŜnica  

z siedzibą w PłuŜnicy  złoŜyło wniosek o przyznanie dotacji z budŜetu województwa   

w trybie uproszczonym na realizację zadania pn. „Samorządówki się integrują”. Celem 

projektu jest umoŜliwienie zapoznania się przedstawicieli organizacji pozarządowych  

z regionu kujawsko-pomorskiego (szczególnie tych z terenów wiejskich) z problematyką 

trzeciego sektora w skali całego kraju. Wyjazd na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw 

Pozarządowych w Warszawie umoŜliwi równieŜ organizacjom skorzystanie z wielu 

warsztatów, sesji tematycznych, jak równieŜ z porad ekspertów oraz zaprezentowanie 

własnych działań i wymianę doświadczeń. Oferta stowarzyszenia została zgodnie  

z wymogami ustawy zamieszczona na stronie internetowej  Urzędu  Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego (zakładka Organizacje Pozarządowe – 

www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl), w BIP  oraz na tablicy ogłoszeń  w terminie od 2 sierpnia 

2011 r. do 9 sierpnia 2011 r., w celu umoŜliwienia wniesienia ewentualnych uwag.  

W przewidzianym ustawą okresie Ŝadne uwagi nie zostały wniesione.  

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Samorządówki się integrują” 

oraz to, Ŝe  oferta spełniła kryteria  ustawowe: tj. wnioskowana kwota dotacji nie przekracza 

10 000,00 zł, natomiast okres realizacji zadania nie przekracza 90 dni, postanawia się zlecić 

Stowarzyszeniu ” z siedzibą w Słaboszewku jego realizację,  przyznając dotację w wysokości 

10 000,00 zł .  

Źródłem finansowania dotacji są wydatki zaplanowane w zadaniu  

nr W/N/750/18/Granty pod nazwą: „GRANTY – Działalność na rzecz organizacji 

pozarządowych”.   

 


