
UZASADNIENIE 

1. Przedmiot regulacji: 

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2023-2025 przez organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

 

2. Omówienie podstawy prawnej: 

1) w myśl art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone 

ustawami, w szczególności w zakresie: edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego, 

promocji i ochrony zdrowia, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej, 

modernizacji terenów wiejskich, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, 

transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury fizycznej i turystyki, ochrony praw 

konsumentów, obronności, bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania bezrobociu  

i aktywizacji lokalnego rynku pracy, działalności w zakresie telekomunikacji, ochrony 

roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy; 

2) 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; 

3)  zgodnie z art. 11 ust. 2 i art. 13-18 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; 

4) priorytetowe obszary zadań publicznych, w ramach, których są ogłaszane otwarte 

konkursy ofert, określa Uchwała Nr L/677/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 24 października 2022  r. w sprawie Programu współpracy samorządu 

województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.  

 

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa: 

Zapisy uchwały, w szczególności treść regulaminów otwartych konkursów ofert, 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: 

Celem ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych 

Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2023-2025 jest wyłonienie 

ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań 

publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w następujących 

zakresach: 

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

3) rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii; 

4) pomocy społecznej; 

5) ochrony i promocji zdrowia; 

6) turystyki i krajoznawstwa; 

7) działalności na rzecz osób niepełnoprawnych; 



 

8) 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. 

 

5.  Ocena skutków regulacji: 

W projekcie budżetu Województwa na rok 2023, 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 6 800 000 zł, (z tego środki własne województwa 

w wysokości 6 370 000 zł oraz dotacja z budżetu państwa w wysokości 430 000 zł). 

Ponadto w projekcie budżetu województwa na 2023 rok zaplanowano na ww. cel środki z 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 600 000 zł. 

Dodatkowo na realizację zadań w latach 2023-2025 zostały zabezpieczone minimalne 

środki w uchwale nr XXXVIII/536/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 

dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy samorządu 

województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025. 


