
 

 
UCHWAŁA NR   58/977/ 10 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
z dnia 22 lipca 2010r. 

 
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Promocja zdrowia psychicznego Online 
dla młodzieży szkolnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego”  
 

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 pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.2),              
uchwala się co następuje: 
 
 
§ 1. Uznając celowość realizacji zadania pn. „Promocja zdrowia psychicznego Online dla młodzieży 
szkolnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” postanawia się zlecić Fundacji dla Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jego realizację. 
 
§ 2. Na realizację zadania publicznego o którym mowa w § 1, udziela się dotacji celowej w kwocie 
10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 
 
§ 3. Realizacja zadania publicznego, o którym mowa w § 1 nastąpi zgodnie z ofertą stanowiąca 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Departamentowi Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego               
oraz Departamentowi Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie 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. 
2 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210,  
poz. 2135, z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651,  
z 2008r. Nr 209, poz.1316,  z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146. 
 



 

UZASADNIENIE 

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 90/1571/09 z dnia 3 grudnia 

2009 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 13/2010 na wykonywanie w 2010 roku zadania 

publicznego pn. „Ochrona i promocja zdrowia”, związanego z realizacją zadań Samorządu 

Województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia przez organizacje prowadzące 

działalność pożytku publicznego. W budżecie Województwa zaplanowano na ten cel                  

w 2010 roku kwotę w wysokości 100 000 zł. Spośród wszystkich ofert poddanych ocenie 

formalnej i merytorycznej do dofinansowania wybrano 13 ofert. Kwota przeznaczona  

na realizację wybranych ofert wyniosła 67 350 zł.  

W związku z powyższym na wykonywanie w 2010 roku przez organizacje prowadzące 

działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań 

Samorządu Województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia pozostała  

do rozdysponowania kwota w wysokości 32 650 zł. 

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadza 

możliwość udzielania organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wsparcia 

finansowego w trybie uproszczonym (bezkonkursowym). Zgodnie z zapisami ww. ustawy 

organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może 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 dłuższym niż 90 dni.  

Mając na uwadze nowe rozwiązania prawne, 29 czerwca 2010 r. Fundacja  

dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przedłożyła wniosek o przyznanie 

dotacji ze środków publicznych w trybie uproszczonym na realizację zadania w zakresie 

promocji i ochrony zdrowia pn. „Promocja zdrowia psychicznego Online dla młodzieży 

szkolnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Wspomniana oferta została zgodnie  

z wymogami ustawy umieszczona na stronie internetowej Urzędu (Zakładka „Zdrowie”  

i „Organizacje Pozarządowe”), w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 06.07.2010 r.  

do 13.07.2010 r.  

Termin ten obowiązywał także dla przedkładania uwag do oferty drogą elektroniczną. 

W obowiązującym terminie nie zostały wniesione żadne uwagi. 

Oferta spełnia wymagane kryteria: 



 

- posiada regionalny charakter, gdyż dostępna jest dla uczniów, rodziców i nauczycieli  

z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego, 

- wnioskowana kwota dotacji nie przekracza 10 000 zł, 

- okres realizacji zadania nie przekracza 90 dni realizacji, 

- celowość zadania – projekt jest kontynuacją zadania dofinansowanego w 2009 r.  

przez Samorząd Województwa w ramach otwartego konkursu ofert nr 17/2009. 

Podstawowym celem zadania jest zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów 

w zakresie zdrowia psychicznego i radzenia sobie ze stresem. Portal www.psycho-help.pl 

pełni zarówno funkcje edukacyjno-profilaktyczne jak i wspomagająco-doradcze. Zawiera on 

informacje dotyczące charakterystycznych problemów dorastania uczniów na tle ich rozwoju 

fizycznego, emocjonalnego i społecznego, w tym relacji w grupie i z rodzicami.  

Za pośrednictwem portalu możliwe jest otrzymanie bezpłatnych porad psychologicznych  

od wykwalifikowanych psychologów. Projekt przewiduje także uruchomienie tematycznych 

grup dyskusyjnych i wsparcia dla rodziców i nauczycieli. 

Źródłem finansowania dotacji są wydatki zaplanowane w budżecie Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego uchwalonym na rok 2010, zadanie: „Granty - programy zdrowotne”, 

Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej,  paragraf 2810 

– Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych  

do realizacji fundacjom. 
 
 


