
Uchwała Nr 43/612/07 
Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

z dnia 10 lipca  2007 roku  
 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 18/2007  na wykonanie zadania 

publicznego pn. „ Zakup sprzętu sportowego dla szkolenia dzieci i młodzieży w 
Klubach i Stowarzyszeniach Sportowych” związanego z realizacją zadań 
Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku 
przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 

 
Na podstawie art.14 ust.1 pkt 11 i  art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 11, 13 i art. 14. ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 
oraz Uchwały Nr IV/60/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2007 roku w 
sprawie programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2007.  
 

uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
Ogłasza się otwarty konkurs ofert  nr  18/2007 na wykonanie zadania publicznego pn. „ Zakup 
sprzętu sportowego dla szkolenia dzieci i młodzieży w Klubach i Stowarzyszeniach Sportowych” 
związanego z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie upowszechniania i rozwoju 
kultury fizycznej i sportu w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku 
publicznego. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
Ostateczny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień  31.08.2007 roku. O zachowaniu 
terminu decyduje data złożenia oferty do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2,  lub data stempla pocztowego.  
 

§ 3 
Wzór oferty na realizację zadania publicznego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 4 

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
 

§ 5 
Wzór ewentualnej korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania wynikającej z 
przyznania  dofinansowania w wysokości mniejszej niż wnioskowana przez Oferenta,  
stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 
 

§ 6 
Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w gazecie o zasięgu regionalnym, na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego (Biuletyn Informacji Publicznej) oraz na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. 
 

§ 7 
Wykonanie uchwały powierza się  Wicemarszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Maciejowi Eckardtowi oraz Departamentowi Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego i  Departamentowi Finansów.   
 

§ 8 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 



 

 
UZASADNIENIE: 

 

                            W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. nowych 
przepisów dotyczących zlecania realizacji zadań publicznych (ustawa o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie) oraz przyjęcia uchwałą Sejmiku Województwa 
Kujawsko Pomorskiego programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego  na rok 2007 zachodzi potrzeba ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
wykonanie zadania publicznego pn. „Zakup sprzętu sportowego dla szkolenia dzieci i 
młodzieży w Klubach i Stowarzyszeniach Sportowych” związanego z realizacją zadań 
Samorządu Województwa w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu  
przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.  
                           Sportowcy Województwa Kujawsko – Pomorskiego od kilku lat zajmują na 
przemian VII i VIII miejsce w kraju w systemie sportu młodzieżowego promując region w całym 
kraju. W  2006 roku na terenie województw: Warmińsko - Mazurskiego, Łódzkiego, 
Dolnośląskiego i Kujawsko – Pomorskiego  odbyła się XII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w sportach zimowych, halowych, letnich i biegach przełajowych. W finałach olimpiady 
uczestniczyło ponad  600 zawodników i zawodniczek z Województwa   Kujawsko – Pomorskiego, 
z których 210  zdobyło w sumie 131 medali, w tym: 46 złote, 34 srebrnych  i 51 brązowych. W 
przygotowaniu medalistów do udziału w olimpiadzie uczestniczyło 83 trenerów. Powyższe 
uzasadnia doposażenie klubów i stowarzyszeń sportowych w sprzęt niezbędny do szkolenia i startu 
w zawodach co pozwoli na osiąganie jeszcze lepszych wyników sportowych.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


