
 
 

UCHWAŁA NR 2/41/19   
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO 

z dnia 16 stycznia 2019 r.  
 

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie 
zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku 
przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego 
  

 Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998  
r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432), oraz art. 11 ust. 2  
i art. 13,14,15,16,17,18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i poz.1365) i w wykonaniu uchwały 
Nr II/55/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r.  
w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 oraz w wykonaniu uchwały Nr XIV/290/15 
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r.  
w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 uchwala się, co 
następuje: 

 
§ 1. W regulaminie konkursu nr 8/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych  

z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej pod 
nazwą: „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów”, stanowiącego załącznik  
nr 8 do uchwały Nr 5/199/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  
18 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań 
publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku przez 
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, 
zmienia się § 3 ust. 4 pkt 1b, który otrzymuje brzmienie: „w przypadku oferentów 
wnioskujących o dotację od 5 000,01 do 10 000,00 zł - 80% całkowitych kosztów zadania, 
 z uwzględnieniem ust. 5, przy czym wysokość minimalnego wkładu finansowego Oferenta 
nie może być niższa niż 10% całkowitych kosztów zadania.” 
 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom właściwych departamentów Urzędu 
Marszałkowskiego. 
  

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 18 grudnia 
2018 r. 

 
 


