UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych
dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Mała akademia”.
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 44/1540/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2015 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):
W myśl zapisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oferta złożona przez
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko Poznańska
została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu (zakładka „Organizacje Pozarządowe”),
w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w terminie 29.12.2015 r. – 05.01.2016 r. celem przedkładania
ewentualnych uwag.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W dniu 22 grudnia 2015 r. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
Prowincja Chełmińsko Poznańska przedłożyło w trybie uproszczonym ofertę realizacji
zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży
zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Mała akademia” w formie wsparcia realizacji
zadania. Zadanie spełniało łącznie dwa wymagane kryteria: wnioskowana kwota dotacji
nie przekraczała 10 000,00 zł (wynosiła 10 000,00 zł) oraz okres realizacji zadania
nie przekraczał 90 dni (wynosił 85 dni).
W terminie upublicznienia oferty nie zostały wniesione żadne uwagi.
Celem projektu jest zorganizowanie 4 rodzajów zajęć rozwojowych dla uczniów szkoły
podstawowej.
5. Ocena skutków regulacji:
Źródłem finansowania dotacji są wydatki zaplanowane w budżecie Województwa
Kujawsko-Pomorskiego uchwalonym na rok 2016, zadanie: „Granty – wspieranie zajęć
rozwojowych z dziećmi i młodzieżą zagrożonych wykluczeniem społecznym”, Dział 852,
rozdział 85295, paragraf 2360 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym
do sektora finansów publicznych.

