
Uchwała Nr 34/416/07 
Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

z dnia 31 maja 2007 r. 
 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 10 na wykonywanie zadań publicznych 
w zakresie DOPOSAŻENIA WIEJSKICH ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH DLA DZIECI  
I MŁODZIEŻY w 2007 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego  
 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) oraz art. 11 ust.2, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1 

W ramach ogłoszonego konkursu ofert nr 10, którego celem jest wsparcie wykonywanych przez 
organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań samorządu  województwa z zakresu pomocy społecznej w 2007 r., do Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Toruniu wpłynęło 155 ofert, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Spośród złożonych ofert, 18 nie spełnia wymogów formalnych. Wykaz ofert, które nie spełniły 
wymogów formalnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 
Po rozpatrzeniu ofert spełniających kryteria formalne i merytoryczne ogłoszonego konkursu, 
przyznano dotacje  podmiotom określonym  w załączniku nr 3  niniejszej uchwały. 

§  4 

Łącznie przyznano dotacje w  kwocie  400.000 zł dla 52 podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego na realizację  82 programów. 

§ 5 

Zobowiązuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu do przygotowania umów  
o przyznanie dotacji, o których mowa w  załączniku nr 3 niniejszej uchwały. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 



 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
 

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert nr 10 na wykonywanie zadań publicznych 

związanych z realizacją zadań samorządu województwa z zakresu pomocy społecznej w 2007 roku 

przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie doposażenia wiejskich 

świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży ( uchwała nr 10/56/07 Zarządu Województwa  

Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lutego 2007 r.) istnieje potrzeba podjęcia uchwały w sprawie 

podziału dotacji dla w/w podmiotów. 
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