
UCHWAŁA NR 10 / 267 /13 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO 

z dnia  6 marca 2013 r. 
 

w sprawie uniewaŜnienia otwartego konkursu ofert 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” 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1) art.18a  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) oraz uchwały 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 uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. UniewaŜnia się otwarty konkurs ofert 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”, który 
został ogłoszony uchwałą 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, poniewaŜ w wyznaczonym terminie tj. do dnia 31 stycznia 2013 r. nie wpłynęła 
Ŝadna oferta.  

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko- 

Pomorskiego. 
 

§ 3. 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, 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 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 
675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz.887 i Nr 217 poz.1281. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 

887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, , Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1376. 



UZASADNIENIE 
1. Przedmiot regulacji: 
UniewaŜnienie otwartego konkursu ofert 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” z uwagi na fakt  brak wpływu ofert w określonym terminie.. 
 

2. Omówienie podstawy prawnej: 
Podstawą prawną uniewaŜnienia konkursu jest art. 18 a 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.), w którym zawarto regulacje dotyczącą uniewaŜnienia otwartego konkursu ofert 
tj.: organ administracji publicznej uniewaŜnia otwarty konkurs ofert jeŜeli: 

1) nie złoŜono Ŝadnej oferty; 
2)  Ŝadna ze złoŜonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.  

Informacje o uniewaŜnieniu konkursu ofert organ administracji publicznej podaje  
do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 13 ust 3 ww. ustawy tj: 

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. 

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa: 
Nie dotyczy. 
4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Uchwałą 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 uchwala się,  
co następuje: Termin składania ofert określono na dzień 31 stycznia 2013 r. W wyznaczonym 
terminie na ww. konkurs nie wpłynęła Ŝadna oferta. W związku z powyŜszym niezbędne jest 
wywołanie niniejszej uchwały. 
 
5. Ocena skutków regulacji: 
W budŜecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2013 w planach finansowych 
W/N/853/62/ Granty - Wspieranie dostępu dzieci i młodzieŜy do wczesnej 
wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność, dział 853, rozdział 85395 § 2360 
zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 100 000,00 zł. Środki te planuje się wykorzystać 
na organizację otwartego konkursu ofert w zakresie „Wspieranie dostępu dzieci i młodzieŜy 
do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność” z uwzględnieniem 
wszystkich niepełnosprawności występujących na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego. 
 

………………………………..       ................................................ 

     data i podpis sporządzającego            data i podpis dyrektora 
               odpowiedzialnego merytorycznie 

 


