
         
 
 
  

UCHWAŁA NR 31/510/11 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 10 maja 2011r. 
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych na autyzm z terenu Pomorza i Kujaw 
poprzez integrację z otoczeniem oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i 

wsparcia psychologicznego” 
 
 
 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.1) oraz 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), uchwala się co następuje: 
 
§ 1. Uznając celowość realizacji zadania pn. „Wspieranie działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych na autyzm z terenu Pomorza i Kujaw poprzez 
integrację z otoczeniem oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i wsparcia 
psychologicznego”  postanawia się  zlecić Towarzystwu Autyzmu w Toruniu 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 złotych 00/100), co stanowi 79,37 % 
całkowitych kosztów zadania. 
 
§ 3. Realizacja zadania publicznego, o którym mowa w § 1 nastąpi zgodnie z ofertą z zakresu 
rzeczowego i finansowego zadania stanowiącą  załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Departamentowi Spraw Społecznych oraz 
Departamentowi Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi  w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 , Nr 167, 
poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, 
poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230.Nr 106, 
poz.675 



 
UZASADNIENIE 

 
Nowelizacja ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie wprowadza 

moŜliwość udzielania organizacjom prowadzącym działalność poŜytku publicznego wsparcia 
finansowego w trybie uproszczonym (bezkonkursowym). Zgodnie z zapisami wyŜej 
wymienionej ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego moŜe na 
wniosek organizacji pozarządowej zlecić realizację zadania z pominięciem otwartego 
konkursu ofert. Zadanie takie musi jednak mieć charakter lokalny lub regionalny i spełniać 
łącznie dwa kryteria: wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie 
przekracza kwoty 10 000 zł, a zadanie będzie zrealizowane w okresie nie dłuŜszym niŜ 90 
dni. 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 1/22/2010 z dnia 6 grudnia 
2010 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 9/2011 na wykonywanie w 2011 roku zadania 
publicznego pn. „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”, 
związanego z realizacją zadań Samorządu Województwa w pomocy społecznej przez 
organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego. W budŜecie Województwa 
zaplanowano na ten cel w 2011 roku kwotę w wysokości 300 000,00 zł. Kwota przeznaczona 
na realizację wybranych ofert wynosi 270 000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 30 000,00 
zł przeznaczona jest na wykonanie w roku 2011 przez organizacje prowadzące działalność 
poŜytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu 
Województwa w zakresie pomocy społecznej. 

Mając na uwadze nowe rozwiązania prawne, 4 marca 2011 r. Towarzystwo Autyzmu 
w Toruniu przedłoŜyło wniosek o przyznanie dotacji ze środków publicznych w trybie 
uproszczonym na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych na autyzm z terenu Pomorza i 
Kujaw poprzez integrację z otoczeniem oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i 
wsparcia psychologicznego”. 

Wspomniana oferta została zgodnie z wymogami ustawy umieszczona na stronie 
internetowej Urzędu (zakładka „Organizacje Pozarządowe”), w BIP oraz na tablicy ogłoszeń 
w terminie od 15.03.2011 r. do 22.03.2011 r. 
Termin ten obowiązywał takŜe dla przedkładania uwag do oferty drogą elektroniczną. 
W obowiązującym terminie nie zostały wniesione Ŝadne uwagi. Oferta spełnia wymagane 
kryteria tj. 
- wnioskowana kwota dotacji wynosi 10 000,00 zł, czyli nie przekracza 10.000,00 zł, 
- okres realizacji zadania wynosi 61 dni, czyli nie przekracza 90 dni. 

Towarzystwo Autyzmu w Toruniu w ramach zadania „Wspieranie działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych na autyzm z terenu Pomorza i Kujaw 
poprzez integrację z otoczeniem oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i wsparcia 
psychologicznego” poprowadzi róŜnorodne formy wsparcia, między innymi takie, które dają 
szansę na mniej formalne i bardziej spontaniczne włączenie osób z autyzmem w Ŝycie 
społeczne. Zadanie będzie realizowane od 14.04.2011 roku do 14.06.2011 roku.  

Źródłem finansowania dotacji są wydatki zaplanowane w budŜecie Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego uchwalonym na rok 2011, zadanie: „granty – wsparcie działań z 
zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”, Dział 853, rozdział 85395, paragraf 2360– 
dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. 


