UCHWAŁA NR 4/111/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 1 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 22/2019 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku
w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury
fizycznej i sportu”
Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000, 1432 i 2500) oraz art. 11 ust. 2
i art. 13,14,15,16,17,18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.1) i w wykonaniu uchwały
Nr II/55/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 oraz wykonaniu uchwały Nr XIV/290/15
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie
przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa KujawskoPomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020, uchwala się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert nr 22/2019 na wykonywanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu
w 2019 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn.
„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”. Regulamin konkursu nr 22/2019
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Ostateczny termin składania ofert został wskazany w regulaminie otwartego
konkursu ofert nr 22/2019.
§ 3. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na:
1) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego;
2) stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl;
3) tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723 i 1365 oraz
z 2019 r. poz. 37.

