
 

UCHWAŁA NR 9/291/22   

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO 

z dnia 9 marca 2022 r.  

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert nr 12/2022 na wykonywanie zadań 

publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku 

dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-33 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Zorganizowanie i 

przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji 

pozarządowych” 

  

 Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2  art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca  

1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, z 2021 r. poz. 1038, 1834) 

oraz art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 

1535 i 2490) i w wykonaniu uchwały Nr XXXVIII/537/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie Programu współpracy samorządu 

województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 oraz 

uchwały Nr XXXVIII/536/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  

29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Samorządu 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert nr 12/2022 na wykonywanie zadań publicznych 

Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku dotyczących działalności na 

rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie 

określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-33 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-

doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych”, ogłoszony uchwałą Nr 

50/2095/21 Zarządu  Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 r.  

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych 

Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2022-2024 przez organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, ponieważ 

żadna z ofert złożonych w ramach ww. konkursu nie uzyskała w ocenie merytorycznej 

minimalnej liczby punktów, uniemożliwiającej przyznanie dotacji. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Departamentu Spraw Społecznych  

i Zdrowia. 

  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

1. Przedmiot regulacji: 

Unieważnienie otwartego konkursu ofert nr 12/2022 na wykonywanie zadań publicznych 

Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku dotyczących działalności 

na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3,  

w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-33 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, 

skierowanego do organizacji pozarządowych”, ze względu na fakt nie uzyskania przez 

żadną z ofert  w ocenie merytorycznej minimalnej liczby punktów. 

 

2. Omówienie podstawy prawnej: 

Podstawą prawną ogłoszenia konkursów jest ustawa z dnia 24 kwietnia  

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 

oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490), która mówi o współpracy organów 

administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy. Jedną z form współpracy jest zlecanie organizacjom pozarządowym 

realizacji zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert. Priorytetowe obszary 

zadań publicznych, w ramach których będą ogłaszane otwarte konkursy ofert, określa 

uchwała Nr XXXVIII/537/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  

29 listopada 2021 r. w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 oraz uchwała  

Nr XXXVIII/536/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 

2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Samorządu 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-

2025. Podstawą unieważnienia konkursu jest art. 18a ust. 1 pkt 2 przywołanej na wstępie 

ustawy. 

 

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa: 

Nie dotyczy. 

 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Na konkurs nr 12/2022 w terminie przewidzianym na składanie ofert, wpłynęły oferty, 

które, nie spełniły wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursu, stąd unieważnienie 

konkursu znajduje uzasadnienie.  

 

5.  Ocena skutków regulacji: 

Na zadanie pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, 

skierowanego do organizacji pozarządowych” w budżecie województwa na rok 2022 w 

zadaniu Nr W/N/750/18 „GRANTY – Działalność na rzecz organizacji pozarządowych” 

zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. W związku z faktem, że konkurs ofert na 

przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego  przez organizacje pozarządowe oraz inne 

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego jest ogłaszany cyklicznie, 

niezmiennie od 2017 roku ww. środki planuje się przeznaczyć na ogłoszenie kolejnego 

konkursu w ww. zakresie z wyznaczonym nowym terminem na składanie ofert. 

 

 
 


