UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Powołanie komisji konkursowej wraz ze wskazaniem jej przewodniczącego, której
zadaniem będzie dokonanie oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert
nr 8/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej pn. pn. „Wspieranie aktywizacji
i integracji społecznej seniorów” oraz otwartego konkursu ofert nr 9/2020 na wykonanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku
w zakresie pomocy społecznej pn. „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami
przewlekle chorymi”.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Województwa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), Zarząd Województwa wykonuje zadania należące do
samorządu Województwa, nie zastrzeżone na rzecz sejmiku Województwa i wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych.
Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) organ administracji
publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu
opiniowania złożonych ofert. Skład komisji został określony w art. 15 ust. 2b do 2d
ww. ustawy.
Zgodnie z ust. 2 Rozdziału VI załączników nr 7 i 8 do uchwały Nr 48/2261/19 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia
otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego, do oceny merytorycznej ofert złożonych na
konkursy Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego powoła Komisje i określi tryb ich
pracy.
Zgodnie z § 12 ust.4 załącznika do uchwały Nr XI/236/19 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy Samorządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020, imienne
składy komisji, wraz ze wskazaniem przewodniczącego komisji, określone zostaną w drodze
odrębnych uchwał Zarządu Województwa
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Projekt uchwały nie podlega konsultacjom/uzgodnieniom.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Zadaniem komisji konkursowej będzie dokonanie oceny ofert złożonych w ramach
ww. otwartych konkursów ofert i przedstawienie Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego propozycji wyboru ofert wraz z wysokością dotacji.
5. Ocena skutków regulacji:
Powołanie komisji konkursowej umożliwi sprawną i zgodną z wymogami prawnymi
ocenę ofert złożonych w otwartych konkursach ofert nr 8/2020 i 9/2020.

