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ZMIANY W REGULAMINIE W KONKURSIE 15/2010 W ZAKRESIE  
REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOS PRAWNYCH

Uchwałą Nr 93/1637/09 Zarządu 
2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na 
wykonywanie zadań publicznych samorz
roku przez organizacje pozarzą
publicznego zostały wprowadzone zmiany do regulaminu otwartego konkursu ofert nr 
15 stanowiącego załącznik nr 15 do
Kujawsko – Pomorskiego z dnia 03.12.2009 r.:

• rozdz. VII ust. 1   

(termin składania ofert został przedłu

• rozdz. VII ust. 4 pkt 3 i 4 

(rozszerzenie wyjaśnienia dotycz
sprawozdania merytorycznego
go w terminie składania ofert dopuszczalne jest sprawozdanie za rok 2008, w przypadku 
krótszej działalności  podmiotu 
sprawozdania finansowego za rok 2008 (bilans, rachunek zysków i strat 
dodatkowa) lub w przypadku krótszej działalno
wymienione w rozdziale II, o ile korzystały ze 
oświadczenia o wydatkowaniu ś

• rozdz. VII ust. 1 

(z uwagi na zmianę terminu składania ofert uległ zmianie termin realizacji zadania 
marca 2010 r.). 
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ZMIANY W REGULAMINIE W KONKURSIE 15/2010 W ZAKRESIE  
REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOS PRAWNYCH

 Nr 93/1637/09 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 grudnia 
ę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na 

 publicznych samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 
roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalno

zostały wprowadzone zmiany do regulaminu otwartego konkursu ofert nr 
cznik nr 15 do  Uchwały Nr 90/1571/09 Zarządu Województwa 

Pomorskiego z dnia 03.12.2009 r.: 

(termin składania ofert został przedłuŜony do 14 stycznia 2010 r.), 

rozdz. VII ust. 4 pkt 3 i 4  

nienia dotyczącego: 
sprawozdania merytorycznego z działalności za rok 2009 lub w przypadku niespo
go w terminie składania ofert dopuszczalne jest sprawozdanie za rok 2008, w przypadku 

podmiotu – za okres tej działalności;  
za rok 2008 (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja 

dodatkowa) lub w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności. Podmioty 
wymienione w rozdziale II, o ile korzystały ze środków publicznych, przedkładaj

wiadczenia o wydatkowaniu środków publicznych w roku 2009), 

 terminu składania ofert uległ zmianie termin realizacji zadania 

AKTUALNY REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT DOST
CZNIKU LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ - TUTAJ  

 
d Marszałkowski Województwa Kujawsko−Pomorskiego

Gabinet Marszałka Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarz
 

Plac Teatralny 2; 87-100 Toruń 
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ZMIANY W REGULAMINIE W KONKURSIE 15/2010 W ZAKRESIE  
REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOS PRAWNYCH  

Pomorskiego z dnia 16 grudnia 
 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na 

pomorskiego w 2010 
ce działalność poŜytku 

zostały wprowadzone zmiany do regulaminu otwartego konkursu ofert nr 
du Województwa 

ci za rok 2009 lub w przypadku niesporządzenia 
go w terminie składania ofert dopuszczalne jest sprawozdanie za rok 2008, w przypadku 

oraz informacja 
za okres tej działalności. Podmioty 

rodków publicznych, przedkładają 

 terminu składania ofert uległ zmianie termin realizacji zadania tj. od 1 

AKTUALNY REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT DOST ĘPNY JEST 

 

−Pomorskiego 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

ądowe 


