
UZASADNIENIE 
 

1. Przedmiot regulacji: 
Ustalenie procedur zlecania, realizacji i rozliczenia zadań publicznych 
dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 

2. Omówienie podstawy prawnej: 
1) w myśl art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, do 

wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w innych 
sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku 
województwa; 

2) zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie samorząd województwa przeprowadza otwarte konkursy 
ofert w celu wspierania bądź powierzania organizacjom pozarządowym realizacji zadań 
publicznych. Procedury uszczegółowiają ponadto zapisy art. 15 i 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umożliwiając tym samym 
stosowanie przejrzystych zasad podczas oceny ofert złożonych w otwartych konkursach 
ofert jak i w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. trybie uproszczonym; 

3) zgodnie z art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zadania mogą być realizowane 
ze środków Funduszu przez fundacje i organizacje pozarządowe również na zlecenie 
samorządu województwa lub powiatu; 

4) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie 
rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, które szczegółowo określa 
katalog zadań możliwy do realizacji ze środków PFRON. 
 

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa: 
Zapisy uchwały zostały skonsultowane z pracownikami poszczególnych 
departamentów, odpowiedzialnymi za realizację otwartych konkursów ofert w trybie 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 
Procedury zostały dostosowane do standardów wynikających z obowiązującego 
rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 
października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 
poz. 2057) oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty  
i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 
2055). Powyższe przepisy weszły w życie z dniem 1 marca 2019 r.  
 

5. Ocena skutków regulacji: 
Procedury zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych zawierają ustalenia 
poczynione na konsultacji z pracownikami departamentów Urzędu Marszałkowskiego 
realizującymi zadania z zakresu pożytku publicznego oraz uwzględniają obecny stan 
prawny. 
 
 
 


