
Uchwała Nr 28/325/07 
Zarządu Województwa Kujawsko � Pomorskiego 

z dnia 7 maja 2007 r. 
 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 12/2007 na wykonywanie zadań 
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie 
edukacji, oświaty i wychowania w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność 
pożytku publicznego. 
 
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z pózn. zm.); Uchwały Nr 14/111/07 Zarządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 12/2007 na 
wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie edukacji, 
oświaty i wychowania w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego; Uchwały nr 
25/265/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie powołania i 
trybu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 12/2007 
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie 
edukacji, oświaty i wychowania w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. 

 
uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

 
Stwierdza się, że na otwarty konkurs ofert nr 12/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych 
z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2007 roku 
przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, złożono 50 ofert. Wykaz ofert, które 
złożono na otwarty konkurs nr 12/2007 stanowi załącznik nr 1. 
 

§ 2 
 
Stwierdza się, że w wyniku ostatecznej oceny formalnej ofert dokonanej przez Komisję Konkursową, 
27 ofert nie spełnia wymogów formalnych i nie będzie podlegało rozpatrywaniu. Wykaz ofert, które 
nie spełniają wymogów formalnych stanowi załącznik nr 2. 
 

§ 3 
 
Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonuje się wyboru ofert do realizacji. Wykaz ofert 
wybranych do realizacji wraz z przyznaną kwotą dofinansowania stanowi załącznik nr 3. 
 

§ 4 
 
Wykonanie uchwały powierza się Departamentowi Edukacji, Sportu i Turystyki oraz Departamentowi 
Finansów. 

§ 5 
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


