
   
Uchwała Nr 35/2590/11 

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z dnia 24 maja 2011 r. 

 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2011 na wykonywanie zadań 
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. pod 
nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy 
zewnętrznych”. 

Na podstawie 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 ust. 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz.146) w związku z Uchwałą 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 oraz 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.  Stwierdza się, Ŝe w ramach otwartego konkursu ofert nr 13/2011 na wykonywanie zadań 
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. pod nazwą: 
„Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”, 
ogłoszonego w dniu 6 grudnia 2010 roku, wpłynęła oferta Fundacji Amicus Universitatis 
Nicolai Copernici z siedzibą w Toruniu na realizację zadania publicznego pn. AZPGEO – 
Geoprzestrzenny System Ewidencjonowania Archeologicznego Zdjęcia Polski dla obszaru Ziemi 
Chełmińskiej.  
 

§ 2. Stwierdza się, Ŝe komisja konkursowa powołana uchwałą Nr 8/81/11 Zarządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 
oceny ofert złoŜonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 13/2011 na wykonywanie zadań 
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. pod nazwą 
„Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” oraz 
otwartego konkursu ofert nr 14/2011 pod nazwą „Forum Organizacji Pozarządowych 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego” oceniła złoŜoną ofertę, która spełnia wymogi formalne  
regulaminu konkursu nr 13/2011. Oferta została wybrana  do realizacji, wraz z przyznaniem 
dotacji w wysokości 15 000 zł, pod warunkiem uzyskania dotacji z funduszy zewnętrznych. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

§ 4.  Uchwała wchodzi w Ŝycie 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 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 oraz z 2011 Nr 21, poz.113. 

 



UZASADNIENIE 
 
 

Uchwałą nr 1/22/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. Zarząd Województwa Kujawsko-

Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 13/2011 na wykonywanie zadań publicznych 

związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 roku przez organizacje 

prowadzące działalność poŜytku publicznego pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do 

projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”.  

Zgodnie z zapisami budŜetu województwa na rok 2011 zaplanowano na ten cel kwotę    

70 000,00 zł. Do dnia 16 lutego 2011 r. na otwarty konkurs ofert nr 13/2011 wpłynęło 6 ofert,     

z czego 1 oferta nie spełniła warunków regulaminu konkursu. W pierwszej turze konkursu 

przyznano dofinansowanie  na 5 projektów w łącznej kwocie 48 700,00 zł 

Uchwałą nr 8/81/11 z dnia 3 lutego 2011r. Zarządu Województwa Kujawsko- 

Pomorskiego, powołana została Komisja Konkursowa, która zgodnie z przyjętymi procedurami 

dokonała oceny złoŜonych w konkursie ofert.  

 Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej oferty złoŜonej przez Fundację Amicus 

Universitatis Nicolai Copernici z siedzibą w Toruniu na realizację zadania publicznego pn. 

AZPGEO – Geoprzestrzenny System Ewidencjonowania Archeologicznego Zdjęcia Polski dla 

obszaru Ziemi Chełmińskiej Komisja przedstawiła Zarządowi Województwa propozycję wyboru 

oferty wraz z proponowaną kwotą dotacji. 

Zaznaczyć naleŜy, Ŝe konkurs rozstrzygany jest etapowo, w miarę napływu ofert  

a nabór ofert w konkursie ma charakter ciągły i kończy się z dniem 1 września 2011 r. 

Z puli środków przeznaczonych na realizację Konkursu pozostało 6 300,00 zł.  

 

 


