UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest zlecenie Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku
Harcerstwa Polskiego realizacji zadania publicznego pn. „Bohaterowie Wolności” –
bydgoskie harcerskie szlaki ku Niepodległej i udzielenie na ten cel dotacji celowej
w wysokości 4.000,00 zł.
2. Podstawa prawna:
Podstawę prawną stanowi art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zgodnie z którym organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego,
na podstawie przedłożonej oferty przez organizację pozarządową, może zlecić realizację
zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym. Zadanie winno spełniać łącznie
następujące warunki: wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie
przekracza kwoty 10.000,00 zł i będzie zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
W myśl zapisów art. 19a ww. ustawy oferta złożona przez Chorągiew KujawskoPomorską ZHP została zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.bip.kujawsko-pomorskie.pl,
stronie
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń departamentu właściwego ds.
kultury w terminie od 21 do 28 stycznia 2019 r., w celu umożliwienia wniesienia
ewentualnych uwag. W ww. terminie żadne uwagi nie zostały zgłoszone.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP złożyła w trybie uproszczonym ofertę
o przyznanie dotacji celowej z budżetu województwa na realizację zadania pn. Bohaterowie
Wolności” – bydgoskie harcerskie szlaki ku Niepodległej. Projekt, którego celem jest
edukacja historyczna, związany jest ze 100-leciem przyłączenia Wielkopolski i Pomorza
w granice odrodzonej Polski. Termin realizacji zadania uniemożliwia Oferentowi udział w
otwartym konkursie ofert nr 1/2019 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, którego rozstrzygnięcie przewidywane jest w drugiej dekadzie marca 2019 r. Po
spełnieniu przez przedłożoną ofertę kryteriów ustawowych trybu uproszczonego tj.: zadanie
ma charakter regionalny; wnioskowana kwota dotacji wynosiła 4.000,00 zł (nie przekraczała
10.000,00 zł); okres realizacji zadania wynosi 53 dni (nie przekracza 90 dni) i dokonaniu
pozytywnej oceny merytorycznej (oferta otrzymała 15 pkt., tym samym osiągnęła minimalny
próg liczby punktów, umożliwiający rekomendowanie Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego zadania do dofinansowania z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego),
uznaje się celowość realizacji zadania publicznego. Mając na uwadze powyższe postanawia
się zlecić Choragwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP realizację zadania i przyznać na ten cel
dotację celową w wysokości 4.000,00 zł.
5. Ocena skutków regulacji:
Przyznanie dotacji z budżetu województwa wzbogaci ofertę edukacyjną regionu. Dotacja
zostanie udzielona ze środków zaplanowanych na rok 2019 w zadaniu: Granty – zadania
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Z zaplanowanej
na ww. zadanie kwoty w wysokości 1.050.000,00 zł na tryb uproszczony zgodnie
z regulaminem otwartego konkursu ofert nr 1/2019 przyjętego uchwałą Nr 5/199/18 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. wyodrębniono kwotę
50.000,00 zł, która umożliwia pozytywne rozpatrzenie oferty złożonej przez Chorągiew
Kujawsko-Pomorską ZHP.

