UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest podjęcie decyzji w sprawie nieprzyznania dofinansowania
z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na realizację zadania publicznego pn.
„Przygoda kusi-do wioseł głusi”, będącego przedmiotem oferty złożonej przez Polski
Związek Głuchych Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy, w tzw. trybie uproszczonym
(z pominięciem otwartego konkursu ofert).
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną stanowi art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którym organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą złożyć ofertę na realizację zadania
publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert i w przypadku uznania celowości jego
realizacji organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić jego realizację
i przyznać dofinansowanie. Zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały
Nr 2/56/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie procedur zlecania, realizacji i rozliczenia zadań publicznych dofinansowywanych
z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oceny ofert złożonych w powyższym trybie dokonują
pracownicy komórek organizacyjnych w oparciu o kryteria zawarte w karcie oceny zadania,
natomiast uznanie bądź brak uznania celowości realizacji zadania, leży w kompetencji
dyrektora Departamentu. Decyzję o przyznaniu, bądź odmowie jej przyznania podejmuje
Zarząd Województwa w formie uchwały.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Oferta na realizację zadania pn. „Przygoda kusi-do wioseł głusi”, złożona przez Polski
Związek Głuchych Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy nie podlegała konsultacjom.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W dniu 18 lutego 2019 r. Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko-Pomorski
w Bydgoszczy złożył w tzw. trybie uproszczonym ofertę o przyznanie dotacji celowej
z budżetu województwa na realizację zadania pn. „Przygoda kusi-do wioseł głusi”. Zadanie
polega na przełamanie barier związanych z izolacją społeczną, promowanie aktywnego trybu
życia oraz zdobycie wiedzy z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zgodnie z uchwałą
Nr 2/56/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r.
Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego dokonał oceny merytorycznej
zadania w oparciu o kartę oceny. Poddana wyżej wymienionej ocenie oferta nie uzyskała
wymaganego progu punktowego umożliwiającego przyznanie dotacji, tym samym nie uznano
0celowości realizacji zadania pn. „Przygoda kusi-do wioseł głusi”.
5.

Ocena skutków regulacji
Przyjęcie uchwały nie skutkuje wydatkami finansowymi z budżetu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
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