UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 21/2019 na wykonywanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 r. w zakresie kultury
fizycznej i sportu pod nazwą „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem
Pływać w województwie kujawsko-pomorskim”.
2. Podstawa prawna:
Podstawą prawną ogłoszenia konkursów jest ustawa z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która mówi o współpracy
organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Jedną z form współpracy jest zlecanie organizacjom
pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert.
Priorytetowe obszary zadań publicznych, w ramach których będą ogłaszane otwarte konkursy
ofert, określa uchwała Nr II/55/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
17 grudnia 2018 r. w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawskopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 oraz uchwała Nr XIV/290/15
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie
przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa KujawskoPomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020.
3. Uzgodnienia wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Celem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert nr 21/2019 jest wybór podmiotu
pełniącego funkcję tzw. operatora wojewódzkiego. Podmiot ten, stosownie do swojego
doświadczenia i potencjału, będzie odpowiadał za wdrożenie na poziomie regionalnym
ogólnopolskiego projektu systemowego „Umiem pływać” we współpracy z Ministerstwem
Sportu i Turystyki, Samorządem Województwa i samorządami lokalnymi województwa
kujawsko-pomorskiego. Zajęcia nauki pływania muszą spełniać następujące warunki: zajęcia
sportowe dla uczniów muszą być realizowane w terminie od marca do grudnia 2019 r.
Zajęcia powinny odbywać się na krytych pływalniach, powinny być prowadzone przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych na
każdego uczestnika, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej
niż 15 osób. Końcowym elementem zajęć powinien być sprawdzian poziomu opanowania
podstawowych umiejętności pływackich. Uczestnicy zajęć powinni także zostać zapoznani
z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów
wodnych.
5. Ocena skutków regulacji:
W budżecie województwa na 2019 r. zabezpieczono środki w wysokości 1.000.000 zł
na realizację komponentu regionalnego Programów Sportu Powszechnego.

