
UZASADNIENIE 
1. Przedmiot regulacji: 

Zmiana uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań 
publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku przez 
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego. 
 

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 i art. 13,14,15,16,17,18 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. Ustawa określa szczegółowo warunki oraz 
tryb realizacji otwartych konkursów ofert; 

3) priorytetowe obszary zadań publicznych, w ramach których są ogłaszane otwarte konkursy 
ofert, określa Uchwała Nr II/55/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 
17 grudnia 2018 r. w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019; 

4) zapisy uchwały Nr XIV/290/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 
listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Samorządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-
2020, umożliwiają ogłoszenie i prowadzenie otwartych konkursów ofert, obejmujących 
obszary zadań wskazanych w wieloletnim programie. Program gwarantuje również 
minimalna pulę środków przeznaczoną na realizację otwartych konkursów ofert w latach 
2016-2020.  
 

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa: 
Nie wymaga konsultacji. 
 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 
W związku z oczywistą omyłką pisarską, która wystąpiła w treści Regulaminu otwartego 
konkursu ofert Nr 8/2019, stanowiącego załącznik nr 8 do uchwały Nr 5/199/18 Zarządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego, zaistniała konieczność zmiany zapisu  
§ 3 ust. 4 pkt 1b cyt. „w przypadku oferentów wnioskujących o dotację od 5 000,01 do 10 
000,00 zł - 20% całkowitych kosztów zadania, z uwzględnieniem ust. 5, przy czym 
wysokość minimalnego wkładu finansowego Oferenta nie może być niższa niż 10% 
całkowitych kosztów zadania”, na zapis w brzmieniu: „w przypadku oferentów 
wnioskujących o dotację od 5 000,01 do 10 000,00 zł - 80% całkowitych kosztów zadania, 
z uwzględnieniem ust. 5, przy czym wysokość minimalnego wkładu finansowego Oferenta 
nie może być niższa niż 10% całkowitych kosztów zadania.” Z uwagi na rozpoczęcie 
naboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert nr 8/2019 z dnia podjęcia uchwały 
Nr 5/199/19, uchwała zmieniająca obowiązuje od dnia 18 grudnia 2018 r.  
 
 



 

 
 

5. Ocena skutków regulacji: 
W budżecie Województwa na rok 2019, na dotacje dla organizacji pozarządowych i innych 
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań zleconych 
w trybie ustawy o pożytku publicznym z budżetu województwa zostały zaplanowane 
środki w wysokości 7 344 430 zł, (z tego środki własne województwa w wysokości 
7 205 000 oraz dotacja z budżetu państwa w wysokości 139 430 zł.) 
W ramach tych środków na realizację zadań wieloletnich wybranych do realizacji przez 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z lat 2015-2019 zabezpieczono środki  
w kwocie 267 602 zł (z tego środki własne województwa w wysokości 128 172 zł oraz 
dotacja z budżetu Państwa w wysokości 139 430 zł). Kwoty te uwzględnione zostały  
w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2019-2038. Ponadto, w budżecie województwa na 2019 rok zaplanowano na ww. cel 
środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 200 
000 zł.   


