UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest wprowadzenie zmian do treści załącznika nr 3 do uchwały
Nr 7/253/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. sprawie
rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 10/2020 na wykonywanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie promocji
i ochrony zdrowia pn. „Ochrona i promocja zdrowia”.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) zarząd województwa wykonuje
zadania należące do samorządu województwa niezastrzeżone 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 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) samorząd
województwa przeprowadza otwarte konkursy ofert w celu wspierania bądź powierzenia
organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych.
Zgodnie z § 2 ust. 18 Procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych
dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferent, któremu
przyznano dotację może z niej zrezygnować.
Zgodnie z § 2 ust. 23 ww. procedur w przypadku rezygnacji podmiotu (…) Zarząd
Województwa może zarezerwowane środki z budżetu województwa oraz środki PFRON
przeznaczyć na cele określone w ust. 4, tj.:
1) zwiększenie dotacji na zadania wyłonione wcześniej w konkursie;
2) inne zadania w ramach niniejszego konkursu, które spełniły wymogi formalne oraz
otrzymały w ocenie merytorycznej minimalną liczbę punktów, stanowiącą próg
umożliwiający przyznanie dotacji;
3) zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
4) finansowanie zadań w nowym, ogłoszonym przez Zarząd Województwa otwartym
konkursie ofert.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Projekt uchwały nie podlega procedurze uzgodnień.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 10/2020 zgodnie
z załącznikiem nr 3 do uchwały Nr 7/253/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 lutego 2020 r. przyznano dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości
6.640,00 zł na realizację zadania pn. „Sztuka profilaktyki” zgłoszonego przez Stowarzyszenie
Amazonki we Włocławku (poz. 11). W związku z trwającą epidemią koronawirusa
stowarzyszenie pismem z dnia 2 czerwca 2020 r. zrezygnowało z przyznanej dotacji przed
zawarciem umowy.
5. Ocena skutków regulacji:
W wyniku dokonanej zmiany pozostanie niewykorzystana kwota w wysokości
6.640,00 zł w zadaniu W/N/851/09 „Granty – Ochrona i promocja zdrowia”, która pozwoli na
otwarcie naboru ofert w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

