UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przyjęcie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu
współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami
pozarządowymi na rok 2019.
2. Omówienie podstawy prawnej:
a) W myśl art 41 ust. 1 ustawy o Samorządzie Województwa, zarząd województwa
wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz
sejmiku
województwa
i
wojewódzkich
samorządowych
jednostek
organizacyjnych,
b) zgodnie z § 6 uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, po zakończeniu
konsultacji właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
sporządza
sprawozdanie oraz zestawienie wszystkich uwag i wniosków, celem rozpatrzenia
ich przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
nałożyła w art. 5 obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów normatywnych prawa miejscowego
dotyczących sfery zadań publicznych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji. Przepis ten odnosi się także do rocznego programu współpracy. Konsultacje
zostały przeprowadzone zgodnie z § 5 uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego. Sprawozdanie z konsultacji
zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej województwa kujawskopomorskiego
www.kujawsko-pomorskie.pl
oraz
www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl.
Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 20 do 31 sierpnia 2018 r. w formie
pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na formularzu konsultacji osobiście oraz
pocztą elektroniczną. W ramach konsultacji na etapie tworzenia dokumentu, podczas
XIX Forum NGO przeprowadzono panel dyskusyjny oraz ankietę tematycznie związaną
z Programem. W czasie trwania konsultacji pomiędzy 20 a 31 sierpnia 2018 r., do programu
nie wpłynęła żadna uwaga.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych
w sprawie poddanej konsultacji. Konsultacje mają charakter opiniodawczy
a ich wyniki nie są wiążące dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5. Ocena skutków regulacji:
Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostało sprawozdanie z przebiegu i wyników
konsultacji, które podano do publicznej wiadomości na stronach internetowych województwa.

