UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest wprowadzenie zmian do treści załącznika nr 3 do uchwały
Nr 9/368/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2017, zawierającego wykaz ofert,
którym przyznano dofinansowanie z budżetu Województwa na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2017-2019
roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2. Opis podstawy prawnej:
Podstawę prawną stanowią zapisy rozdz. VIII ust. 2 i 6 regulaminu otwartego
konkursu ofert nr 1/2017, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr 48/1891/16 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia
otwartych konkursów na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w latach 2017-2019 przez organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. W myśl tych zapisów Oferent, który
otrzymał niższe dofinansowanie niż wnioskowane może odstąpić od podpisania umowy
z Województwem, rezygnując z przyznanej dotacji. W tym przypadku Zarząd Województwa
może niewykorzystane środki przeznaczyć na:
zwiększenie dotacji na zadanie wyłonione wcześniej w konkursie;
inne zadanie w ramach niniejszego konkursu, które spełniło wymogi formalne oraz
otrzymało w ocenie merytorycznej minimalną liczbę punktów, stanowiącą próg
umożliwiający przyznanie dotacji;
zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
wsparcie zadań w nowym, ogłoszonym przez Zarząd Województwa otwartym konkursie
ofert.
3. Konsultacje ustawowe:
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2017 przyznano,
m.in. dotację dla Hufca Pałuki ZHP na realizację zadania pn. „Pasja i osobowość –
przywrócić pamięć o służbie, przyjaźni i przygodzie” w wysokości 4.000,00 zł (poz. 75).
Z uwagi na okoliczności, które uniemożliwiły realizację ww. zadania, Oferent zrezygnował
z przyznanej dotacji z budżetu Województwa, powiadamiając o tym pisemnie Departament
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
5. Ocena skutków regulacji:
Dokonane niniejszą uchwałą zmiany zwiększają niewykorzystaną kwotę środków
finansowych w zadaniu ujętym w planie finansowym zadań budżetowych na rok 2017 pod
numerem W/N/921/19 „Granty-Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego” do wysokości 6.500,00 zł, którą można rozdysponować zgodnie
z zapisami rozdz. VIII ust. 6 regulaminu otwartego konkursu ofert nr 1/2017.

