UCHWAŁA NR 8/228/15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 4/2015 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. „Przeciwdziałanie narkomanii
w województwie kujawsko-pomorskim”
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.1), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118
z późn. zm.2), § 1 pkt 3 uchwały Nr 49/1665/14 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego, uchwala się, co następuje:
§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert nr 4/2015 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Przeciwdziałanie narkomanii
w województwie kujawsko-pomorskim”. Na konkurs wpłynęło 35 ofert, a ich wykaz stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Rozstrzygnięto, iż 4 oferty nie spełniają wymogów formalnych i nie będą
podlegać rozpatrywaniu. Wykaz ofert, które nie spełniają wymogów formalnych stanowi
załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonuje się wyboru ofert do
realizacji. Wykaz ofert wybranych do realizacji wraz z przyznaną kwotą dofinansowania
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Departamentowi Spraw Społecznych i Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz Dz. U. z 2014 r.
poz. 379 i poz. 1072.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1138 i poz. 1146.

