Uchwała Nr 40/ 505/ 08
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 3 czerwca 2008 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13 na wykonanie w roku 2008 zadania
publicznego pn. "Ochrona i promocja zdrowia", związanego z realizacją zadań samorządu
województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia przez organizacje prowadzące działalność
pożytku publicznego.
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), oraz uchwały nr 85/1102/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia procedur zlecania,
realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowywanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96
poz. 873 z późn. zm) i uchwały nr 20/238/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca
2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 13 na wykonanie w roku 2008 zadania pn. „ochrona i
promocja zdrowia” związanego z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie promocji i ochrony
zdrowia przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

uchwala się, co następuje:
§1
Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert nr 13 na wykonanie w roku 2008 zadania publicznego
pn. "Ochrona i promocja zdrowia", związanego z realizacją zadań samorządu województwa w
zakresie promocji i ochrony zdrowia przez organizacje prowadzące działalność pożytku
publicznego. Wyniki konkursu określa załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Departamentowi Zdrowia, Inwestycji i Nadzoru
Właścicielskiego oraz Departamentowi Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

a) pod względem formalno-prawnym
-art. 11 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wspieranie oraz powierzanie,
o których mowa w ust 1, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że
przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
-art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) Samorząd Województwa wykonuje zadania
o charakterze wojewódzkim określone ustawami w zakresie: promocji i ochrony zdrowia.
- §2 ust.5 załącznika nr 1 do Uchwały nr 85/1102/07 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia procedur zlecania, realizacji
i rozliczania zadań publicznych dofinansowywanych z budżetu Województwa KujawskoPomorskiego w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm) Komisja Konkursowa przedstawia
propozycje rozstrzygnięcia konkursu a Zarząd Województwa dokonuje wyboru ofert
i przyznaje dotacje.
b) pod względem merytorycznym
Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego Uchwałą nr 20/238/08 z dnia 18 marca 2008
roku ogłosił otwarty konkurs ofert nr 13 na wykonanie w roku 2008 zadania publicznego
pn. "Ochrona i promocja zdrowia", związanego z realizacją zadań samorządu województwa
w zakresie promocji i ochrony zdrowia przez organizacje prowadzące działalność pożytku
publicznego. W budżecie Województwa zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości
100 000 zł. Na konkurs wpłynęło 35 ofert, z tego 1 oferta nie spełniła warunków
formalnych. Uchwałą Zarządu Województwa nr 36/ 436/ 08 powołana została Komisja
Konkursowa, która w dniu 30 maja 2008 r. dokonała oceny merytorycznej ofert w oparciu
o kryteria zawarte w ogłoszeniu konkursowym. Każdy z członków Komisji dokonał oceny
indywidualnie. Do oceny merytorycznej zakwalifikowały się 34 oferty z których wyłoniono
do realizacji 6 ofert z największą liczbą punktów. Środki finansowe zostały przyznane dla
ofert, które uzyskały powyżej 65% punktów tzn. powyżej 32,5 pkt. Każdej z ofert przyznano
wartość punktową uwzględniając: wartość merytoryczną zadania (maksymalna liczba
punktów-20), potencjał realizacyjny (maksymalna liczba punktów-15) oraz budżet
(maksymalna liczba punktów-15). Zaproponowana kwota niezbędna do realizacji tych zadań
wynosi 50.000 zł.
W związku z powyższym Komisja przedstawia Zarządowi Województwa propozycje wyboru
ofert do realizacji wraz z proponowaną kwotą dofinansowania w celu rozstrzygnięcia
konkursu.

