
    
UCHWAŁA NR 49/1555/12   

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO 
z dnia 5 grudnia 2012 r.  

 
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych 
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2013-2015 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 r. 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.2) i w wykonaniu uchwały  
Nr XXVIII/469/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  19 listopada  
2012 r. w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego  
z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 oraz uchwały Nr XV/267/11 Sejmiku 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia 
Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015 uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1. Ogłasza się następujące otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych  
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2013-2015: 

 
1) Konkurs nr 1/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 

Samorządu Województwa w latach 2013-2015 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego, którego regulamin stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały; 

 
2) Konkurs nr 2/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 

Samorządu Województwa w 2013 roku 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 3/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 

Samorządu Województwa w 2013 roku w zakresie przeciwdziałania uzaleŜnieniom 
pod nazwą: „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko-
Pomorskim”, którego regulamin stanowi załącznik nr 3 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz.1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz  
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz.887, Nr 217 
poz.1281. 
2 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211,  
Nr 208, poz. 1241, nr 149, poz. 887, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1376. 
 
 
 



 

 
4) Konkurs nr 4/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 

Samorządu Województwa w 2013 roku w zakresie przeciwdziałania uzaleŜnieniom 
pod nazwą: „Przeciwdziałanie narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim”, 
którego regulamin stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; 

 
5) Konkurs nr 5/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 

Samorządu Województwa w 2013 roku w zakresie przeciwdziałania uzaleŜnieniom 
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 6/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 

Samorządu Województwa w 2013 roku 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 7/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 
Samorządu Województwa w 2013 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: 
„Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieŜą realizowanych przez 
organizacje młodzieŜowe”, którego regulamin stanowi załącznik nr 7 do niniejszej 
uchwały;  
 

8) Konkurs nr 8/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 
Samorządu Województwa w 2013 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: 
„Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów”, którego regulamin stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszej uchwały; 
 

9) Konkurs nr 9/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 
Samorządu Województwa w 2013 roku 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 10/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań Samorządu Województwa w latach 2013-2015 w zakresie promocji i ochrony 
zdrowia pod nazwą: „Ochrona i promocja zdrowia”, którego regulamin stanowi 
załącznik  nr 10 do niniejszej uchwały; 
 

11) Konkurs nr 11/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu Województwa w 2013 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa 
pod nazwą: „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa”, którego regulamin stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszej uchwały; 

 
12) Konkurs nr 12/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań Samorządu Województwa w 2013 roku 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: ”Badanie kondycji trzeciego sektora i sytuacji 
wolontariatu w województwie kujawsko - pomorskim”, którego regulamin stanowi 
załącznik nr 12 do niniejszej uchwały; 



 

 
13) Konkurs nr 13/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań Samorządu Województwa w latach 2013-2015 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 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 14/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu Województwa w 2013 roku 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 15/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu Województwa w 2013 roku ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja zawodowa  
i społeczna osób niepełnosprawnych”, którego regulamin stanowi załącznik nr 15  
do niniejszej uchwały 
 

16) Konkurs nr 16/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu Województwa w latach 2013-2015  w zakresie promocji i ochrony 
zdrowia pod nazwą: „Ochrona zdrowia psychicznego”, którego regulamin stanowi 
załącznik  nr 16 do niniejszej uchwały. 
 

17) Konkurs nr 17/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu Województwa w 2013 roku w zakresie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych, pod nazwą: „Wspieranie dostępu dzieci i młodzieŜy do wczesnej 
wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność”. 
 

§ 2.  Ostateczny termin składania ofert, w przypadku konkursów od nr 1/2013 do nr 11/2013 
oraz nr 16/2013 ustala się na dzień 10 stycznia 2013 r., w przypadku konkursu nr 13/2013 
ustala się nabór ciągły do dnia 30 września 2013 r., w przypadku konkursu nr 14/2013 na 
dzień 15 lutego 2013 r., a w przypadku  konkursów nr 12/2013,  15/2013 i 17/2013 - na dzień 
31 stycznia 2013 r. 
 
§ 3.  Ogłoszenie o konkursie, którego treść stanowi załącznik nr 18 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 www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl; 

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 Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 
  
§ 5.   Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UZASADNIENIE 
 

 
1. Przedmiot regulacji: 

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2013-2015 przez organizacje 
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego. 
 
 

2. Omówienie podstawy prawnej: 
Podstawą prawną ogłoszenia konkursów jest ustawa z dnia 24 kwietnia  
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, 
poz.1536 z późn. zm.), która mówi o współpracy organów administracji publicznej  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. 
Jedną z form współpracy jest zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań 
publicznych w trybie otwartych konkursów ofert. Priorytetowe obszary zadań publicznych, 
w ramach których będą ogłaszane otwarte konkursy ofert, określa Uchwała  
Nr XXVIII/469/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 
2012 r. w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego 
z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 oraz Uchwała Nr XV/267/11 Sejmiku 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia 
Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015. 
 
 

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa: 
Nie dotyczy. 
 
 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 
Celem ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych 
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2013-2015 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. 

 
 
 
 



 

5.  Ocena skutków regulacji: 
Środki na cel będący przedmiotem wniosku zostały zaplanowane w projekcie budŜetu 
Województwa na rok 2013 oraz w Wieloletnim programie współpracy Samorządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-
2015. Zgodnie z zapisami, w wymienionych powyŜej dokumentach, na dotacje dla 
organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność poŜytku 
publicznego w latach 2013-2015 Samorząd Województwa zaplanował kwotę  
w wysokości 5 320 000,00 zł na kaŜdy rok. W tej kwocie znajdują się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


