UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przyznanie nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego osobom
wyróżniającym się w działalności pomocy społecznej w XII edycji konkursu „Stalowy Anioł”
w roku 2018.
2. Omówienie podstawy prawnej
1) Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432), który mówi: „Zarząd województwa wykonuje
zadania należące do samorządu województwa, nie zastrzeżone na rzecz sejmiku
województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”;
2) uchwała Nr 31/1516/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
16 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród osobom wyróżniającym
się w działalności pomocy społecznej.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:
Nie wymaga konsultacji społecznych.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Zgodnie z § 5 ust 6 regulaminu przyznawania nagród osobom wyróżniającym się
w działalności pomocy społecznej, do dnia 30 września 2018 r., Departament Spraw
Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia przyjmował wnioski o przyznanie powyższych
nagród. Wpłynęło 26 wniosków o nagrodę w tym: 9 dla zespołów oraz 17 dla osób
indywidualnych.
Uchwałą Nr 39/1881/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
10 października 2018 r. zgodnie z § 3 ust 3 przytoczonego powyżej regulaminu,
została powołana komisja kwalifikacyjna oceniająca wnioski pod względem formalnym
i merytorycznym. Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu 23 października
br., sformułowała propozycje nagród wraz z uzasadnieniem, a zaopiniowane wnioski zgodnie
z § 4 ust 5 cytowanego regulaminu, przedstawiła Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał wyboru 7 osób
indywidualnych i 4 zespołów, które w sposób szczególny zaznaczyły się w działalności
pomocy społecznej poprzez zaangażowanie w pomoc na rzecz mieszkańców województwa
kujawsko – pomorskiego, wdrażanie innowacyjnych projektów bądź inicjowanie innych
działań mających na celu rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych. Na nagrody
finansowe dla osób nagrodzonych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
przeznaczono kwotę w wysokości 45 000,00 zł. Wysokość przyznanych nagród zależy od
ilości złożonych oraz zarekomendowanych przez komisję kwalifikacyjną wniosków w danych
roku kalendarzowym. Wysokość nagrody dla osób indywidualnych jest równa, w przypadku
nagrody zespołowej podział pomiędzy członków zespołu uzależniony jest od jego liczebności
oraz wkładu pracy poszczególnych osób określonego przez przedstawiciela zespołu, z tym,
że część nagrody przyznanej na jednego członka zespołu nie może być większa niż nagroda
indywidualna.
Należy zaznaczyć, że podejmowanie działań mających na celu uhonorowanie
i nagradzanie osób działających w obszarze pomocy społecznej ma szczególne znaczenie dla
wzrostu prestiżu tej grupy zawodowej i jej pracy na rzecz jednostki wymagającej pomocy
w usamodzielnieniu, odzyskaniu lub umocnieniu zdolności do egzystowania
w społeczeństwie.
5. Ocena skutków regulacji:
Zadanie W/N/852/09/konkursy: „Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze
i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia”, zostały ujęte w planie finansowym budżetu

województwa wskazanym do realizacji Departamentowi Spraw Społecznych, Wdrażania EFS
i Zdrowia na 2017 r. w Dziale 852; Rozdział: 85295.
Kwotę w wysokości 45 000,00 zł w §3040, przeznaczono na nagrody finansowe dla osób
nagrodzonych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

