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Uchwała Nr 872/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 lipca 2011 roku 

w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert złoŜonych  
na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa 
Wielkopolskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój obszarów 
wiejskich oraz edukacji w 2011 pn. „Działania edukacyjne dla dzieci z zakresu 
tradycji kulinarnych regionu wielkopolskiego” 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.  
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz § 12 Programu współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w 
sferze działalności poŜytku publicznego na rok 2011 stanowiącego załącznik do Uchwały  
Nr LI/773/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2010 roku, 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Powołuje się komisję konkursową ds. zaopiniowania ofert złoŜonych na realizację  
w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego  
z zakresu działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich oraz edukacji w 2011 roku 
pn. „Działania edukacyjne dla dzieci z zakresu tradycji kulinarnych regionu wielkopolskiego” 
odpowiedzialną za dokonanie oceny merytorycznej ofert złoŜonych w otwartym konkursie 
ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego 
z zakresu działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich oraz edukacji w 2011 roku 
pn. „Działania edukacyjne dla dzieci z zakresu tradycji kulinarnych regionu wielkopolskiego” 
w składzie: 

 
1) przedstawiciele Zarządu Województwa Wielkopolskiego: 

 
a) Przewodniczący Komisji: 

Marek Beer 
Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

b) Sekretarz Komisji: 
Donata Wawrzyniak 
Główny Specjalista w Oddziale Aktywizacji Wsi  
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

c) Członkowie Komisji: 
- Grzegorz Naranowicz 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
Departamentu Organizacyjnego i Kadr 

- Alicja Matuszewska-Nowak 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
Departamentu Organizacyjnego i Kadr 

- Maksencja Bestry 
Kierownik Oddziału Aktywizacji Wsi 
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Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
 

2) przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających  
w sferze działalności poŜytku publicznego: 

 
a) Grzegorz Bigaj 
b) Andrzej Kudlaszyk 

 
3) z głosem doradczym – eksperci posiadający specjalistyczną wiedzę  

w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich oraz edukacji: 
 

a) Czesław Cieślak 
b) Maciej Dąbrowski 

 
2. Regulamin pracy komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 
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    Uzasadnienie 
do uchwały Nr 872/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 15 lipca 2011 roku 

Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji konkursowej  
ds. zaopiniowania ofert złoŜonych na realizację w formie wspierania zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój obszarów 
wiejskich oraz edukacji w 2011 roku pn. „Działania edukacyjne dla dzieci z zakresu tradycji 
kulinarnych regionu wielkopolskiego” jest realizacją ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. 
Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały Nr LI/773/10 z dnia 25 października 2010 roku w sprawie 
uchwalenia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Programu współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
działającymi w sferze działalności poŜytku publicznego na rok 2011. 
 

Zgodnie z § 12 Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności 
poŜytku publicznego na rok 2011 skład komisji konkursowej powoływany jest uchwałą 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 
 

Mając na względzie powyŜsze podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne  
i w pełni uzasadnione. 

 
 
 

Krzysztof Grabowski 
 

Członek Zarządu 
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Załącznik do uchwały 
Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego nr 872/2011 
z dnia 15 lipca 2011 roku 

 
 

Regulamin pracy komisji konkursowej: 
 
1. Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym dla Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego w zakresie opiniowania ofert złoŜonych w otwartym konkursie ofert na 
realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z 
zakresu działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich oraz edukacji w 2011 
roku pn. „Działania edukacyjne dla dzieci z zakresu tradycji kulinarnych regionu 
wielkopolskiego” 

2. Regulamin pracy komisji konkursowej reguluje zasady pracy komisji konkursowej ds. 
zaopiniowania ofert złoŜonych na realizację w formie wspierania zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój obszarów 
wiejskich oraz edukacji w 2011 roku pn. „Działania edukacyjne dla dzieci z zakresu 
tradycji kulinarnych regionu wielkopolskiego”  (zwanej dalej komisją konkursową). 

3. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za przeprowadzenie posiedzenia komisji 
konkursowej. 

4. Sekretarz Komisji jest odpowiedzialny za obsługę organizacyjno-techniczną komisji 
konkursowej. 

5. Przewodniczący Komisji moŜe powierzyć w swoim zastępstwie prowadzenie posiedzenia 
komisji konkursowej Sekretarzowi Komisji. 

6. W pracach komisji konkursowej uczestniczą z głosem doradczym - eksperci posiadający 
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich oraz edukacji. 

7. W posiedzeniach komisji konkursowej mogą uczestniczyć osoby nienaleŜące  
do jej składu, wykonujące czynności związane z obsługą administracyjną komisji – bez 
prawa głosu i bez głosu doradczego. 

8. Prace komisji konkursowej są waŜne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa 
powołanych członków komisji. 

9. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. 

10. KaŜdy członek komisji konkursowej składa deklarację udziału w pracach komisji 
konkursowej oraz oświadczenie w sprawie unikania konfliktu interesów. 
Wzór deklaracji-oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

11. Z tytułu pracy w komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia oraz 
nie przysługuje im zwrot kosztów podróŜy. 

12. Do zadań komisji konkursowej naleŜy: 
a) dokonanie oceny merytorycznej ofert złoŜonych w konkursie i spełniających wymogi 

formalne, 
b) proponowanie rozdziału środków finansowych, 
c) przedłoŜenie wyników konkursu do zatwierdzenia Zarządowi Województwa 

Wielkopolskiego. 
13. Ocena merytoryczna ofert odbywa się zgodnie z kryteriami określonymi szczegółowo  

w ogłoszeniu konkursowym. 
14. Przy ocenie ofert członkowie komisji konkursowej posługują się kartą oceny 

merytorycznej oferty. 
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Karta oceny merytorycznej oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 
15. Ocena końcowa danej oferty jest sumą punktów uzyskanych za poszczególne kryteria 

oceny merytorycznej: merytoryczne, finansowe i organizacyjne. 
16. Członkowie komisji konkursowej muszą uzgodnić wspólną, ostateczną ocenę: pozytywną 

albo negatywną. 
17. W przypadku rozbieŜności w ocenie oferty przez członków komisji konkursowej 

przeprowadza się głosowanie jawne. 
18. Komisja konkursowa podejmuje ostateczne decyzje zwykłą większością głosów. 
19. W przypadku równej ilości głosów – decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 
20. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy 

członkowie komisji konkursowej obecni na posiedzeniu. 


