UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest podjęcie uchwały w sprawie nie przyznania
dofinansowania z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na realizację zadania
publicznego pn. „Nasze podróże” (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 47/2136/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 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 formalne i merytoryczne zawarte
w karcie oceny zadania, natomiast uznanie celowości leży w kompetencji dyrektora
departamentu. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa w formie
uchwały.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Oferta na realizację zadania pn. „Nasze podróże”, złożona przez Parafię
Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego i Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Toruniu
nie podlegała konsultacjom.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W dniu 13 sierpnia 2018 r. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego
i Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Toruniu przedłożyła w trybie uproszczonym ofertę
realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci
i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Nasz podróże” w formie wsparcia
realizacji zadania.
Departament Spraw Społecznych Wdrażania EFS i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego
dokonał oceny formalnej i merytorycznej zadania w oparciu o kryteria ujęte w karcie oceny
realizacji zadania, Poddana wyżej wymienionej ocenie oferta nie spełnia wymagań
merytorycznych. Za przyczynę niskiej oceny uznać należy brak wykazania zasadności
złożenia oferty w trybie z pominięciem trybu konkursowego, oferent nie wskazał rezultatów
ilościowych zadania, nie określił szczegółowo wkładu osobowego oraz rzeczowego.
Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania jest mało przejrzysta, brak zaangażowania
środków finansowych podmiotu w realizację zadania. Termin złożenia oferty w stosunku do
daty realizacji zadania jest zbyt krótki. Ponadto oferent otrzymał już dofinansowanie w roku
2018 na bardzo zbliżone zadanie w trybie konkursowym.
5. Ocena skutków regulacji:
Przyjęcie uchwały nie wywołuje skutków finansowych.

