
 
 

UCHWAŁA NR 42/1451/15 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 14 października 2015 r. 
   
w sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowych powołanych do oceny 
ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań 
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), w związku z art. 15 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)1, 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. Ustala się „regulamin pracy komisji konkursowych, powołanych do oceny ofert 
złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych  
z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez organizacje 
prowadzące działalność pożytku publicznego”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom departamentów Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 49/1659/14 Zarządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji 
konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert 
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa 
kujawsko-pomorskiego. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1138 i 1146 oraz z 

2015 r. poz. 1255 i 1339. 



UZASADNIENIE 
 
 

1. Przedmiot regulacji: 
Ustalenie regulaminu pracy komisji konkursowych powołanych do oceny ofert 
złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych 
związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

2. Omówienie podstawy prawnej: 
Art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) określa m.in. konieczność 
powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych  
w konkursach ofert. Regulamin i karta oceny zadania będące załącznikiem do 
regulaminu, wprowadzają ujednolicone zasady pracy komisji i kryteria oceny 
złożonych w konkursach ofert. 
 

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa: 
Brak 
 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 
Aby ujednolicić sposób pracy komisji wprowadzono jednolite kryteria oraz tryb oceny 
ofert złożonych w otwartych konkursach. Ujednolicone zasady wprowadza regulamin 
pracy komisji konkursowych oraz będąca załącznikiem do przedmiotowego 
regulaminu uaktualniona karta oceny realizacji zadania publicznego odnosząca się do 
trybu konkursowego i trybu uproszczonego. 
Ponadto w związku ze społecznym charakterem pracy członków komisji konkursowej, 
wzorem lat ubiegłych, utrzymano możliwość ubiegania się o zwrot kosztów podróży 
na posiedzenie komisji i z powrotem do miejsca zamieszkania. W celu ułatwienia 
rozliczenia ww. kosztów, jako załącznik do regulaminu utrzymano stosowne 
oświadczenie w tym zakresie. 
 

5. Ocena skutków regulacji: 
Zapisy uchwały są zbieżne z oczekiwaniami środowiska pozarządowego i mają 
znaczący wpływ na podwyższenie standardów współpracy Samorządu Województwa 
z podmiotami trzeciego sektora w regionie.  
Łączne koszty zwrotu kosztów podróży dla członków Komisji Konkursowych 
w 2016 r. szacuje się w granicach 600 zł. Planuje się zarezerwowanie środków na ten 
cel w budżecie Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - w dziale 750, 
rozdziale 75095, § 3030. 

 
 
 
 

 
 


