
 
 

 
Uchwała nr 61/1017/09 

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
                                                          z dnia 11.08.2009 r. 
      
w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje 
pozarządowe pod nazwą: „Rodzynki z pozarządówki” 
 
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 z późn. zm.)1 i w wykonaniu Uchwały Nr XXIX/360/04 Sejmiku 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 w sprawie zasad przyznawania nagród 
i wyróżnień laureatom konkursów, olimpiad, plebiscytów, rankingów i przeglądów oraz za wybitne 
osiągnięcia w prowadzeniu działalności społecznie użytecznej, służącej wszechstronnemu rozwojowi 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz § 6 pkt 11 lit. b załącznika do uchwały                        
Nr XXIX/584/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie 
programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi        
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009  
 

uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
Ogłasza się drugą edycję konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe 
pod nazwą: „Rodzynki z pozarządówki”. 
 

§ 2 
Zasady konkursu określa Regulamin konkursu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gabinetu Marszałka oraz Pełnomocnikowi 
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi. 
 

§ 4 
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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 
2007 r. nr 173, poz. 1218, z 2008 r., poz. 1111 
 



 

 

Uzasadnienie 

 

W województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych jest ponad 3 tys. organizacji 

pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, z czego ok. 60 %                 

to podmioty aktywnie działające. Druga edycja konkursu pn.: „Rodzynki                       

z pozarządówki” ma na celu podkreślenie potencjału organizacji pozarządowych w naszym 

regionie oraz wyłonienie najlepszych, tj. ciekawych, nowatorskich inicjatyw realizowanych 

przez podmioty trzeciego sektora w województwie. Ideą konkursu jest dotarcie do małych 

organizacji, opierających się  przede wszystkim na wolontariacie, których działania mogą być 

realizowane także przez inne podmioty pozarządowe na zasadzie tzw. „dobrych praktyk”. 

Konkurs ma ponadto pomóc w tworzeniu pozytywnego wizerunku organizacji społecznych, 

podkreślać ich rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz  sprzyjać współpracy 

samorządu województwa z organizacjami na zasadach pomocniczości i partnerstwa. 

 Ogłoszenie konkursu realizuje też działania wspierające rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego, ujęte w „Programie współpracy samorządu województwa kujawsko 

pomorskiego z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2009 rok” uchwalonym przez Sejmik Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXIX/584/08 z dnia 22 grudnia 2008 r.  

W tegorocznej edycji wprowadzono dwuetapowy sposób rozstrzygania konkursu, 

który powoduje, że pełną dokumentację formalną będą składały tylko te podmioty, których 

inicjatywy zostaną wysoko ocenione. Nowym rozwiązaniem jest ponadto wejście do Kapituły 

konkursu przedstawiciela laureatów ubiegłorocznej edycji konkursu. 

Środki na nagrody pieniężne dla laureatów  konkursu „Rodzynki z pozarządówki” w 

wysokości 33 000,00 zł zarezerwowane zostały w budżecie Biura Pełnomocnika ds. 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - w dziale 750, rozdziale 75095, § 3040.   

 


