
UCHWAŁA NR 7/281/17  

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2017 na wykonywanie zadań 

publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku  

w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa” 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.
1
) oraz art. 11 ust. 2 i art. 15 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  

z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.
2
) w związku z uchwałą nr 48/1891/16 Zarządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów 

ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w latach 2017-2019 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego oraz uchwałą nr XXVII/463/16 Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy 

Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 

2017 i uchwałą Nr XIV/290/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  

23 listopada 2015 r. w sprawie wieloletniego programu współpracy samorządu województwa 

kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020, uchwala się,  

co następuje: 

 

§ 1. Stwierdza się, że na otwarty konkurs ofert nr 11/2017 na wykonywanie zadań 

publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie 

turystyki i krajoznawstwa pn. „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa” złożono  

49 ofert. Ich wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

§  2. Uznaje się, że 5 ofert nie spełniło wymogów formalnych regulaminu otwartego 

konkursu nr 11/2017. Ich wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

§  3. Spośród ofert, które spełniły wymogi formalne regulaminu otwartego konkursu 

ofert nr 11/2017, dokonuje się wyboru ofert, którym przyznano dofinansowanie z budżetu 

województwa na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu 

Województwa w 2017 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. „Upowszechnianie 

turystyki i krajoznawstwa”. Ich wykaz wraz z przyznaną kwotą dofinansowania stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Sportu i Turystyki 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                           
1
 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 i 2260.  

2
 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 oraz z 2017 r., poz. 60.  


