UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Niniejszą uchwałą powołuje się komisję konkursową, której zadaniem będzie
dokonanie oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 3/2018,
nr 4/2018 i nr 5/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań
Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) organ administracji
publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu
opiniowania złożonych ofert.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2220/17 z dnia 6 grudnia
2017 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2018-2020 przez organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Ust. 2 rozdziału XII załącznika do uchwały Nr XXXVIII/629/17 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy
samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok
2018 określa skład komisji konkursowej.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:
Projekt uchwały nie podlega procedurze uzgodnień.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Wśród ogłoszonych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego otwartych
konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa KujawskoPomorskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego znajdują się trzy otwarte konkursy ofert na wykonanie
zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom:
1)
otwarty konkurs ofert nr 3/2018 pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych
w województwie kujawsko-pomorskim”;
2)
otwarty konkurs ofert nr 4/2018 pn. „Przeciwdziałanie narkomanii
w województwie kujawsko-pomorskim”;
3)
otwarty konkurs ofert nr 5/2018 pn. „Aktywizacja środowisk wiejskich
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych
uzależnień”.
W związku z art. 15 ust. 2a cyt. ustawy konieczne jest powołanie komisji
konkursowych do oceny ofert złożonych w ramach ww. otwartych konkursów ofert.
Stosownie do ust. 2 rozdziału XII załącznika do uchwały XXXVIII/629/17 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Programu
współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami
pozarządowymi na rok 2018 w skład komisji konkursowej wchodzą każdorazowo:
1) dyrektor właściwego departamentu, dyrektor właściwej jednostki organizacyjnej lub
kierownik innej właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego;
2) dwóch pracowników merytorycznych właściwego departamentu, jednostki
organizacyjnej lub innej komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego;
3) przedstawiciel komórki Urzędu Marszałkowskiego, odpowiedzialnej za współpracę
z organizacjami pozarządowymi;
4) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez Radę
Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

5) jeden przedstawiciel Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
w przypadku dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Zadania realizowane w ramach wspomnianych wyżej otwartych konkursów ofert nie będą
dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
nie jest więc konieczne uczestnictwo w pracach komisji konkursowych przedstawiciela
Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
Zadaniem komisji konkursowej będzie dokonanie oceny ofert złożonych w ramach
otwartych konkursów ofert nr 3/2018, nr 4/2018 i nr 5/2018 i przedstawienie Zarządowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego propozycji wyboru ofert wraz z proponowaną
wysokością dotacji.
5. Ocena skutków regulacji:
Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Województwa KujawskoPomorskiego.

