
 
UCHWAŁA NR   14/573/19 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
z dnia 10 kwietnia 2019 r. 

 
w sprawie procedur zlecania, realizacji i rozliczenia zadań publicznych 
dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) art. 11 ust. 2, art. 15 i art. 19a  ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 
450, 650, 723 i 1365, z 2019 r. poz. 37), art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.  U.  z  
2018  r. poz.    511, z późn. zm.)1, 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. z 
2016 r. poz. 1945), uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się Procedury zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych 

dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 450, z późn. zm.), stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. W ramach procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych 

dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określa się jednolite wzory 
druków, stanowiących podstawę do realizacji procedur w trybie ustawy wskazanej w § 1: 

1) ramowy wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 
2) ramowy wzór karty oceny realizacji zadania publicznego, stanowiący załącznik  

nr 3 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa, Dyrektorom 
Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
oraz właściwym jednostkom i komórkom organizacyjnym. 

 
§ 4.  Traci moc uchwała Nr 2/56/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie procedur zlecania, realizacji i rozliczenia zadań 
publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r., z zastrzeżeniem, że do 

postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy 
dotychczasowe. 

 
 
 
 

                                                           

1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.  U.  z  2018  r. poz. 1000, 1076,  1925,  2192, 

2354. 


