
UCHWAŁA NR 8/285/18 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 28 lutego 2018 r.  

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2018 na wykonywanie zadań 

publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku  

w zakresie turystyki i krajoznawstwa  

 

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

województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.
1
) oraz art. 11 ust. 1 i 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 49/2220/17 Zarządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów 

ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w latach 2018-2020 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego oraz uchwałą nr XXXVIII/629/17 Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy 

samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 

2018, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Stwierdza się, że na otwarty konkurs ofert nr 11/2018 na wykonywanie zadań 

publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie 

turystyki i krajoznawstwa złożono 44 oferty. Wykaz ofert złożonych stanowi załącznik nr 1 

do uchwały.  

 

§ 2. Uznaje się, że 2 oferty nie spełniły wymagań formalnych wskazanych  

w regulaminie otwartego konkursu nr 11/2018. Wykaz ofert niespełniających wymogów 

formalnych stanowi załącznik nr 2 do uchwały.  

 

§ 3. Spośród ofert, które spełniły wymogi formalne wybiera się i przyznaje 

dofinansowanie z budżetu województwa. Wykaz ofert wraz z przyznaną kwotą 

dofinansowania na wsparcie realizacji zadań publicznych związanych z realizacją zadań 

Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa stanowi 

załącznik nr 3 do 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 2018 r., poz. 130. 

2
 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 

1909.  



UZASADNIENIE 

1. Przedmiot regulacji: 

Przedmiotem regulacji jest rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 11/2018  

na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa 

w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa, ogłoszonego uchwałą nr 49/2220/17 

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r.  

 

2. Omówienie podstawy prawnej: 

Podstawę prawną stanowi 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) w związku 

z uchwałą nr 49/2220/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 

2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych 

Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2018-2020 przez organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, która  

w regulaminie konkursu nr 11/2018 określiła zasady ubiegania sie o dofinansowanie.  

Uchwała nr XXXVIII/629/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 

27 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-

pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 i uchwała 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 określają kwoty przeznaczone na realizację zadań w trybie 

pożytku publicznego zaplanowane na 2018 r.  

 

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):  

Decyzja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie podlega 

konsultacjom.  

4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Na otwarty konkurs ofert nr 11/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych 

z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie turystyki  

i krajoznawstwa złożono 44 oferty, z czego 2 nie spełniały wymogów formalnych. Komisja 

konkursowa, powołana uchwałą nr 6/179/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 7 lutego 2018 r., dokonała oceny merytorycznej 42 ofert. Oceny dokonano zgodnie  

z kartą oceny zadania, biorąc pod uwagę zawarte w niej kryteria.  Po dokonanej ocenie 

komisja zarekomendowała Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego wybór ofert 

wraz z proponowaną kwotą dofinansowania. Ostateczną decyzję o wyborze zadań oraz 

wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w formie uchwały.  

 

5. Ocena skutków regulacji:  

 Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2018 

stanowi podstawę do zawarcia umowy na realizację zadań Samorządu Województwa  

w 2018 r. z oferentami. Źródłem finansowania dotacji są wydatki zaplanowane w budżecie 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2018 w zadaniu nr W/N/630/03/Granty-

Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa, dział 630, rozdział  63003 § 2360.  


