UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 13/2019 na wykonywanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 pod nazwą:
„Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”
2. Omówienie podstawy prawnej:
1) w myśl art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał
w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji
sejmiku województwa;
2) art. 11 ust. 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz uchwała Nr 5/199/18 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych
konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w roku 2019 przez organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w regulaminie konkursu
nr 13/2019 określają zasady konkursu.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie podlega.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Na otwarty konkurs ofert nr 13/2019 w ramach naboru ciągłego wpłynęły kolejne
2 oferty. W związku z powyższym komisja konkursowa powołana uchwałą Nr 7/232/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert
nr 12/2019, 13/2019 i 14/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją
zadań Samorządu Województwa, zweryfikowała 2 oferty. 1 oferta nie spełniła kryteriów
oceny formalnej, natomiast 1 oferta uzyskała pozytywną ocenę merytoryczną zgodnie z kartą
oceny zadania, biorąc pod uwagę zawarte w niej kryteria. Po dokonanej ocenie komisja
konkursowa zarekomendowała Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego propozycje
wyboru oferty wraz z proponowaną kwotą dofinansowania w celu rozstrzygnięcia konkursu
nr 13/2019.
5. Ocena skutków regulacji:
Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2019 stanowi
postawę do zawarcia umowy na realizację zadania samorządu województwa w roku 2019
z oferentem wyłonionym w konkursie. Dotacja na realizację zadania została zaplanowana
w budżecie województwa na rok 2019 w zadaniu Nr W/N/750/18 „GRANTY – Działalność
na rzecz organizacji pozarządowych” –– dział 750 rozdział 75095 § 2360.

