UCHWAŁA NR 22/722/15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 3 czerwca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 26/2015 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie
kultury fizycznej i sportu w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku
publicznego pn. „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie
kujawsko-pomorskim”
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 11 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.1) oraz art. 11, 13, 14 i 16
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm. 2), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert nr 26/2015 na wykonywanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej
i sportu w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
pn. „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawskopomorskim”.
§ 2. Ostateczny termin składania ofert wyznacza się na dzień 3 lipca 2015 r.
§ 3. Ogłoszenie o konkursie, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały
zostanie zamieszczone na:
1) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego;
2) stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
3) tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu oraz w przedstawicielstwach Urzędu Marszałkowskiego
w Bydgoszczy, Włocławku, Inowrocławiu i Grudziądzu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Promocji, Sportu
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko–Pomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. , poz. 645 oraz z 2014 poz. 379 i poz.
1072.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1138 i 1146

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 26/2015 na wykonywanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 r. w zakresie kultury
fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich
w województwie kujawsko-pomorskim”.
2. Podstawa prawna:
1) zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) Samorząd Województwa wykonuje
zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie
kultury fizycznej, natomiast art. 41 ust. 1 stanowi, iż Zarząd Województwa wykonuje
zadania należące do samorządu województwa, nie zastrzeżone na rzecz sejmiku
województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
2) art. 11, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) mówią o trybie zlecenia
organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie otwartych konkursów
ofert.
3. Opinia o zgodności projektu z prawem unijnym:
Nie dotyczy.
4. Konsultacje ustawowe:
Nie dotyczy
5. Uzasadnienie merytoryczne:
Celem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert nr 26/2015 jest wybór podmiotu pełniącego
funkcję tzw. operatora wojewódzkiego. Podmiot ten, stosownie do swojego doświadczenia
i potencjału, będzie odpowiadał za wdrożenie na poziomie regionalnym ogólnopolskiego
projektu systemowego „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa” we współpracy
z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Samorządem Województwa i samorządami lokalnymi
województwa kujawsko-pomorskiego.
6. Ocena skutków regulacji:
W budżecie województwa na 2015 r. zabezpieczono środki w wysokości 1.350.000 zł na
realizację komponentu regionalnego Programów Sportu Powszechnego.

