
UZASADNIENIE 
 

1. Przedmiot regulacji: 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 21/2021 na wykonywanie zadań publicznych 

związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie kultury 
fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich                         
w województwie kujawsko-pomorskim”. 
 
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)  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 XXVII/387/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego  
z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie Programu Współpracy Samorządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.  

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

Nie dotyczy. 
 
4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Celem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert nr 21/2021 jest wybór podmiotu 
pełniącego funkcję tzw. operatora wojewódzkiego. Podmiot ten, stosownie do swojego 
doświadczenia i potencjału, będzie odpowiadał za wdrożenie na poziomie regionalnym 
ogólnopolskiego projektu systemowego „Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa - poziom 
pierwszy – Upowszechnianie Sportu w Szkółkach Kolarskich” we współpracy  
z Ministerstwem  Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Samorządem Województwa  
i samorządami lokalnymi województwa kujawsko-pomorskiego. 

 
5. Ocena skutków regulacji: 
 W budżecie województwa na 2021 r. dział 926 – kultura fizyczna, rozdział 92605 
zadania w zakresie kultury fizycznej, paragraf 2360 w ramach zadania pod nazwą „Granty – 
Programy Sportu Powszechnego” zabezpieczono środki w wysokości 700 000,00 zł na realizację 
komponentu regionalnego Programów Sportu Powszechnego, w tym 180.000 zł  na realizację 
niniejszego zadania.  
 
 

 
 
 


