
UCHWAŁA NR 19/722/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 17 maja 2022 r.

                        w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 25/2022 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r.
w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku
publicznego pn. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać
w województwie kujawsko-pomorskim”

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r.
poz. 1038, 1243, 1535, 2490, z 2022 r. poz. 857), załącznika do uchwały Nr 12/448/22
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert nr 25/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 r.
przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Realizacja programu
powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim”, uchwala
się, co następuje:

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert nr 25/2022 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 r. w zakresie
kultury fizycznej i sportu pn. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem
Pływać w województwie kujawsko-pomorskim”, na który złożono 2 oferty. Wykaz ofert
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uznaje się, że 1 oferta nie spełniła wymogów formalnych regulaminu otwartego
konkursu ofert nr 25/2022. Wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Spośród ofert spełniających wymogi formalne regulaminu otwartego konkursu
ofert nr 25/2022 dokonuje się wyboru oferty, której przyznano dofinansowanie z budżetu
województwa. 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.


