UCHWAŁA NR 8/232/15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2015 na wykonanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w
zakresie Pomocy Społecznej pn. „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami
przewlekle chorymi”
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.)1 oraz art. 15 ust. 2j ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2014 r, poz. 1118 z późn. zm.2), w związku z § 1 pkt 8 uchwały nr 49/1665/14 Zarządu
Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia
otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego i w wykonaniu uchwały Nr LIV/828/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie
Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami
pozarządowymi na rok 2015, uchwala się, co następuje:
§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert nr 9/2015 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie pomocy
społecznej pod nazwą „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”.
Na konkurs wpłynęły 38 oferty, a ich wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustalono, iż 2 oferty nie spełniają wymogów formalnych i w związku z tym nie
będą one podlegać rozpatrywaniu. Wykaz ofert, które nie spełniają wymogów formalnych
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Spośród ofert podlegających rozpatrzeniu dokonuje się wyboru ofert do realizacji.
Wykaz ofert wybranych do realizacji wraz z przyznaną kwotą dofinansowania stanowi
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Spraw Społecznych
i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 4. 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 r. poz. 379 i 1072
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz.1138, poz. 1146

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 9/2015 pn. „Wparcie działań z zakresu opieki
nad osobami przewlekle chorymi” na wykonywanie zadań publicznych w roku 2015 przez
organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
2. Omówienie podstawy prawnej:
1) ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1072
z późń. zm.) – art. 41 ust.1, który stanowi, że Zarząd województwa wykonuje zadania
należące do samorządu województwa, nie zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
2) ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
(Dz. U. z 2014 r. 1118 z późn. zm.) – art. 15 ust 2j , który nakazuje ogłosić wyniki otwartego
konkursu ofert niezwłocznie po wyborze oferty
3) Uchwała nr 49/1665/14 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 27
listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań
publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
którą został ogłoszony konkurs nr 9/2015
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Projekt uchwały nie podlega konsultacjom.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały
Nr 49/1665/14 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego powołano Uchwałą Nr 6/178/15 z dnia 11 lutego 2015 roku komisję
konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 9/2015
pn.„Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”. Posiedzenie
Komisji konkursowej odbyło się w dniu 17 lutego 2015 roku. Komisja oceniła wszystkie
oferty oraz dokonała, spośród ofert spełniających wymogi formalne, wyboru ofert do
realizacji.
5. Ocena skutków regulacji:
Źródłem finansowania dotacji są wydatki zaplanowane w budżecie Województwa KujawskoPomorskiego uchwalonym na rok 2015, zadanie nr W/N/85308 pn. „Granty – wparcie działań
z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi Dział 853, rozdział 85395, paragraf 2360 –
dotacja celowa dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielonego w
trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

