
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 i sposobu 

oceny ofert w trybie uproszczonym. 

 

2. Omówienie podstawy prawnej: 

 

1) w myśl art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, 

niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych 

jednostek organizacyjnych; 

2) art. 15 i 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie określają m. in. konieczność powołania komisji konkursowej w celu 

opiniowania złożonych w konkursach ofert, a także warunki zlecenia organizacji 

pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy realizację zadania 

publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – w trybie uproszczonym. 

Regulamin i karty oceny zadania będące załącznikiem do regulaminu, wprowadzają 

ujednolicone zasady pracy komisji i kryteria oceny złożonych ofert w konkursach i w 

trybie uproszczonym. 

 

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):  

 

Zapisy 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: 

 

Aby ujednolicić sposób pracy komisji wprowadzono jednolite kryteria oraz tryb oceny 

ofert złożonych w otwartych konkursach i w trybie uproszczonym. Ujednolicone zasady 

wprowadza regulamin pracy komisji konkursowych oraz będące załącznikiem do 

przedmiotowego regulaminu uaktualnione karty oceny realizacji zadania publicznego 

odnoszące się odpowiednio 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 2020 r. szacuje się w granicach 600 zł. Środki na ten cel 

zostały zaplanowane w projekcie budżetu województwa na rok 2020 w zadaniu  

Nr W/N/750/17  

 

 

 



„Współpraca województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi” –– dział 

750 rozdział  75095 § 3030.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


