
 
 

UCHWAŁA NR  44/1540/15 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 28 października 2015 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 (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1392) art. 11 ust. 2, art. 15 i art.  
19 a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)1, art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  
z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.2), 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. Nr 29, poz. 172), 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 2014 r., 
poz. 1118 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) wzór zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania (korekty zakresu 
rzeczowego i finansowego zadania), stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 
 
3) ramowy wzór karty oceny realizacji zadania publicznego, stanowiący załącznik  
nr 4 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 49/1660/14 Zarządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia procedur zlecania, realizacji  
i rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-

                                                           
1  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1138 i 1146 oraz z 
2015 r. poz. 1255 i 1339. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1475, z 2011r., 
Nr 171, poz.1016, Nr 209, poz. 1243 i poz. 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i poz. 1456, z 2013 r. 
poz. 73, poz. 675 i poz. 791oraz z 2014 r. poz. 598, poz. 877, poz. 1198, poz. 1457 i poz. 1873 oraz z 2015 r. 
poz. 218 i poz. 493.  
 



Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że do postępowań 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 
 

1. Przedmiot regulacji: 
Ustalenie procedur zlecania, realizacji i rozliczenia zadań publicznych 
dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

2. Omówienie podstawy prawnej: 
Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.) samorząd 
województwa przeprowadza otwarte konkursy ofert w celu wspierania bądź 
powierzania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych. Procedury 
uszczegółowiają ponadto zapisy art. 15 i 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, umożliwiając tym samym stosowanie przejrzystych 
zasad podczas oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert jak i w trybie  
z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. trybie uproszczonym.  

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa: 
Zapisy uchwały zostały skonsultowane z pracownikami poszczególnych 
departamentów, odpowiedzialnymi za realizację otwartych konkursów ofert w trybie 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 
Procedury zostały dostosowane do standardów obowiązujących w poszczególnych 
departamentach, realizujących zadania z zakresu ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.  

5. Ocena skutków regulacji: 
Procedury zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych zawierają ustalenia 
poczynione na spotkaniu z pracownikami departamentów Urzędu Marszałkowskiego 
realizującymi zadania z zakresu pożytku publicznego oraz uwzględniają obecny stan 
prawny. 

 

 

 

 

 

 


