UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przyjęcie projektu programu współpracy samorządu województwa kujawskopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 oraz skierowanie go
do konsultacji.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239, z późn. zm.) nałożyła obowiązek konsultowania
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji. Przepis ten odnosi się także do rocznych programów współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:
Projekt programu zostanie skierowany do konsultacji w terminie od dnia 15 września
2016 r. do dnia 29 września 2016 r. w formie przyjmowania pisemnych opinii, uwag
i wniosków zgłaszanych na adres Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej
Curie 73 oraz pocztą elektroniczną na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl lub faksem pod
nr 56 656 10 85.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Zgodnie z art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, roczny
program współpracy, po uprzednim poddaniu go konsultacjom, winien być uchwalony
do 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania. Sejmik Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Uchwałą Nr XV/310/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. określił
szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego. § 2 ust. 1 tej
uchwały stanowi, iż decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Zarząd
Województwa w formie uchwały, natomiast § 5 wskazuje formy przeprowadzenia
konsultacji.
Projekt Rocznego Programu Współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego
z organizacjami pozarządowymi opracowany został w oparciu o materiały przekazane przez
właściwe jednostki i departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego, zajmujące się współpracą z trzecim sektorem i w uzgodnieniu
z nimi. Właściwe jednostki i departamenty tym samym w zakresie swoich kompetencji,
określiły główne priorytety współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
5. Ocena skutków regulacji:
Projekt programu po konsultacjach zostanie poddany pod obrady Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, celem uchwalenia.

