
UCHWAŁA NR 11/420/19 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 20 marca 2019 r. 

 

                       w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 21/2019 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. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać  

w województwie kujawsko-pomorskim” 
  

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

województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ) 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 2018 r. 

poz. 450, z późn. zm.1) w związku z uchwałą Nr 4/108/19 Zarządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 

21/2019 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. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania 

Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim”, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Stwierdza się, że w otwartym konkursie ofert nr 21/2019 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. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie 

kujawsko-pomorskim” złożono 1 ofertę. Opis stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

Złożona oferta spełniła wymogi formalne określone dla powyższego konkursu.  
 

§ 2. Dokonuje się wyboru oferty przyznając jej dofinansowanie z budżetu 

województwa na realizację wyznaczonego zadania. Szczegóły dotyczące wybranej oferty 

zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Sportu                       

i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1365 i w Dz.U.  

z 2019 r. poz. 37. 


