
 
Uchwała Nr 1/22/2010 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO 
z dnia 6 grudnia 2010 r.  

 
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych 
samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 roku przez organizacje 
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego.  
 
 Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2  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.)1 oraz art. 11, 13, 14. i 16 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.       
z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)2 i w wykonaniu uchwały Nr LI/1361/10 Sejmiku 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przyjęcia 
Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2011, 
uchwala się co następuje: 

 
 

§ 1. Ogłasza się następujące otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych  
samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 roku: 

 
1) Konkurs nr 1/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie kultury pod nazwą 
„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa 
narodowego”, którego regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

 
2) Konkurs nr 2/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod 
nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”, którego regulamin 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;  

 
3) Konkurs nr 3/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii i uzaleŜnień pod nazwą: „Rozwiązywanie problemów 
alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”, którego regulamin stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) Konkurs nr 4/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii i uzaleŜnień pod nazwą: „Przeciwdziałanie narkomanii w 
województwie kujawsko-pomorskim”, którego regulamin stanowi załącznik            
nr 4 do niniejszej uchwały; 

 

                                                 
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 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206          
i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 oraz  Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146,  
Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675. 
 
2 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210, 
poz. 2135, z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, 
z 2008r. Nr 209, poz.1316. z 2009r. Dz. U. Nr 22 poz. 120, Nr 19 poz. 100, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28        
poz. 146, Nr 127 poz. 857. 
 



 

5) Konkurs nr 5/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii i uzaleŜnień pod nazwą: „Aktywizacja środowisk 
wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii             
i innych uzaleŜnień”, którego regulamin stanowi załącznik nr 5 do niniejszej 
uchwały; 

 
6) Konkurs nr 6/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie pomocy społecznej             
pod nazwą „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieŜy zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym”, którego regulamin stanowi załącznik nr 6                    
do niniejszej uchwały; 
 

7) Konkurs nr 7/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie pomocy społecznej            
pod nazwą „Wspieranie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieŜą realizowanej 
przez organizacje młodzieŜowe”, którego regulamin stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszej uchwały;  
 

8) Konkurs nr 8/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie pomocy społecznej             
pod nazwą „Wspieranie aktywności i integracji społecznej seniorów”, którego 
regulamin stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały; 
 

9) Konkurs nr 9/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie pomocy społecznej            
pod nazwą „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”, 
którego regulamin stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały; 

 
10) Konkurs nr 10/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją   

zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia 
pod nazwą „Ochrona i promocja zdrowia”, którego regulamin stanowi załącznik      
nr 10 do niniejszej uchwały; 
 

11) Konkurs nr 11/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie turystyki pod nazwą 
„Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa”, którego regulamin stanowi załącznik 
nr 11 do niniejszej uchwały; 

 
12) Konkurs nr 12/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja dzieci niewidomych                            
i słabowidzących”, którego regulamin stanowi załącznik nr 12 do niniejszej 
uchwały; 

 
13) Konkurs nr 13/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań Samorządu Województwa w 2011 r. dotyczących działalności na rzecz 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3,              
w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego         



 

do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”, którego regulamin stanowi 
załącznik  nr 13 do niniejszej uchwały; 
 

14) Konkurs nr 14/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu Województwa w 2011 r. dotyczących działalności na rzecz 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3,              
w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Forum Organizacji Pozarządowych 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, którego regulamin stanowi załącznik nr 14 
do niniejszej uchwały; 
 

15) Konkurs nr 15/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu Województwa w 2011 r. ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej                
i społecznej osób niepełnosprawnych, którego regulamin stanowi załącznik            
nr 15 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2.  Ostateczny termin składania ofert,  w przypadku konkursów nr 1/2011 do 12/2011 
oraz konkursu nr 15/2011 ustala się na dzień 10 stycznia 2011 r., w przypadku konkursu  
nr 14/2011 na dzień 1 lutego 2011 r. a w przypadku konkursu nr 13/2011 ustala się nabór 
ciągły w terminie od dnia 10 stycznia 2011 do dnia 1 września 2011 r.   
 
§ 3.  Ogłoszenie o konkursie, którego treść stanowi załącznik nr 16 do niniejszej uchwały 
zostanie zamieszczone: 

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego;  

2) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego; 

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz w przedstawicielstwach Urzędu 
Marszałkowskiego w Bydgoszczy, Włocławku, Inowrocławiu i Grudziądzu. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Departamentów Urzędu 
Marszałkowskiego oraz Pełnomocnikowi Zarządu ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi. 
  
§ 5.   Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 
 
Celem ogłoszenia otwartych konkursów ofert  na wykonywanie zadań publicznych 

Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011 roku jest wyłonienie  ofert         

i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność poŜytku publicznego realizacji zadań 

publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w następujących 

zakresach: 

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

3) rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii; 

4) pomocy społecznej; 

5) ochrony i promocji zdrowia; 

6) turystyki i krajoznawstwa; 

7) działalności na rzecz osób niepełnoprawnych; 

8) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych   

w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie. 

Organizacje pozarządowe są dla Samorządu Województwa waŜnym partnerem w realizacji 

zadań publicznych, poniewaŜ w sposób efektywny realizują działania niemal w kaŜdym 

obszarze Ŝycia społecznego.  

Podstawą prawną ogłoszenia konkursów jest ustawa  z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwała Nr LI/1361/10 Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2011.  

 

Środki na ten cel zaplanowane są w projekcie budŜetu Województwa  na rok 2011.  

 
 

 

 

 

 


