UCHWAŁA NR II/55/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego
z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432), i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie roczny
program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres
obowiązywania programu. Wobec powyższego przedkłada się projekt uchwały dotyczący
programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na
rok 2019.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa stanowi, iż
do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy m.in. podejmowanie uchwał w innych
sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku
województwa.
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala
roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia
30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:
Projekt został poddany konsultacjom zgodnie z Uchwałą Nr XV/310/15 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego. Konsultacje
projektu Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami
pozarządowymi na rok 2019 zostały przeprowadzone w terminie od 20 do 31 sierpnia 2018 r.
W czasie konsultacji ze strony organizacji pozarządowych nie wpłynęła żadna uwaga. Natomiast
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgłosiła 6 uwag,
które zostały przyjęte i wprowadzone do programu.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Prace nad projektem Programu koordynowało Biuro współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji,
które zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.kujawskopomorskie.pl oraz na portalu www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl. W związku ze spełnieniem
wszystkich wymogów formalno-prawnych wynikających z obowiązujących w tej materii
uregulowań prawnych, program przedkłada się organowi stanowiącemu w celu uchwalenia.
5. Ocena skutków regulacji:
Sprawozdanie z realizacji Programu, Zarząd Województwa przedstawi Sejmikowi
w terminie do dnia 31 maja 2020 r. Przewiduje się, że Samorząd Województwa, zgodnie
z zapisami projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa KujawskoPomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2016-2020” przeznaczy na realizację
Programu środki budżetowe w wysokości co najmniej 5 470 000,00 zł.

