UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Niniejsza uchwała dotyczy rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 16/2016
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w roku 2016 w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. „Ochrona zdrowia psychicznego”.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.) zarząd województwa wykonuje
zadania należące do samorządu województwa nie zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa
i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) samorząd województwa
przeprowadza otwarte konkursy ofert w celu wspierania bądź powierzenia organizacjom
pozarządowym realizacji zadań publicznych.
Na podstawie § 1 pkt 16 uchwały Nr 51/1855/15 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na
wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach
2016-2018 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego ogłoszony został konkurs nr 16/2016 pn. „Ochrona zdrowia
psychicznego”.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Projekt uchwały nie podlega procedurze uzgodnień.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Na otwarty konkurs ofert nr 16/2016 pn. „Ochrona zdrowia psychicznego”
do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia wpłynęło 13 ofert (załącznik nr 1
do niniejszej uchwały), z tego 2 oferty nie spełniły wymogów formalnych (załącznik nr 2
do niniejszej uchwały). Uchwałą Nr 6/129/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 10 lutego 2016 r. powołana została Komisja Konkursowa, która w dniu 23 lutego
2016 r. dokonała oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria zawarte w Karcie oceny
zadania. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 11 ofert. Spośród wszystkich ofert
poddanych ocenie merytorycznej do dofinansowania wybrano 11 ofert. Kwota
dofinansowania przeznaczona na realizację nowo wybranych zadań w ramach otwartego
konkursu nr 16/2016 wynosi 40.000 zł.
W związku z powyższym, Komisja Konkursowa przedstawia Zarządowi Województwa
Kujawsko-Pomorskiego propozycje wyboru ofert do realizacji wraz z proponowaną kwotą
dofinansowania (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały), w celu rozstrzygnięcia konkursu.
5. Ocena skutków regulacji:
Źródłem finansowania dotacji są wydatki zaplanowane w budżecie Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w ramach zadania budżetowego: „Granty – Ochrona i promocja
zdrowia”, Dział 851, rozdział 85149, paragraf 2360 – dotacja celowa z budżetu
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego.

