
UCHWAŁA Nr 788/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 lipca 2015 roku 

 

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych  

w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2015 

roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 596, z późn. zm.), art. 36 ust. 2 i 3 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w związku z art. 15 

ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Powołuje się Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2015 roku w dyspozycji 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego, zwaną dalej „Komisją konkursową”,  

w następującym składzie: 

1) przedstawiciele Zarządu Województwa Wielkopolskiego: 

a) Wojciech Zarzycki – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu – Przewodniczący Komisji konkursowej, 

b) Radosław Dukat – Kierownik Działu Koordynacji Polityki Społecznej  

w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu – Sekretarz Komisji 

konkursowej, 

c) Paweł Michałowski – Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 

w Departamencie Organizacyjnym i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego – Członek Komisji konkursowej, 

d) Agnieszka Staniewska – Referent w Dziale Koordynacji Polityki Społecznej 

w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu – Członek Komisji 

konkursowej, 



e) Monika Szofer – Specjalista w  Dziale Koordynacji Polityki Społecznej  

w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu – Członek Komisji 

konkursowej; 

2) osoba wskazana przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 

 w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 

a) Marceli Kwaśniewski – Marceli Kwaśniewski – zgłoszony przez Polskie 

Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu – Członek Komisji 

konkursowej, 

b) Piotr Monkiewicz – zgłoszony przez Automobilklub Wielkopolski z siedzibą  

w Poznaniu – Członek Komisji konkursowej. 

 

2. W pracach Komisji Konkursowej, o której mowa w ust. 1, uczestniczyć będą,                        

z głosem doradczym, posiadający specjalistyczną wiedzę z dziedziny pomocy 

społecznej:  

a) Stefan Mikołajczak - Członek Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia 

Publicznego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 

b) Tatiana Sokołowska - Członek Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia 

Publicznego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 2 

Regulamin pracy Komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Poznaniu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do uchwały Nr 788/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 lipca 2015 roku 

 

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych  

w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2015 

roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

 

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 506/2015 z dnia 7 maja 2014 roku 

ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2015 roku w dyspozycji 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) organ administracji publicznej ogłaszający konkurs ofert 

powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. 

 

Stosownie do art. 15 ust. 2b i 2d wymienionej wyżej ustawy, w skład komisji konkursowej 

powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele 

organu wykonawczego tej jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje 

pozarządowe, a także innych podmiotów działających w sferze działalności pożytku 

publicznego.  

 

W myśl art. 15 ust. 2e wymienionej wyżej ustawy, w pracach komisji konkursowej mogą 

uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę  

dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.  

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego jest zasadne. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 



 

Załącznik  

do uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

Nr 788/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku 

 

 

Regulamin pracy Komisji konkursowej 

 

1. Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym dla Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego, w zakresie opiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2015 roku w dyspozycji 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

2. Przewodniczący Komisji konkursowej jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 

posiedzenia Komisji. 

3. Sekretarz Komisji konkursowej jest odpowiedzialny za obsługę organizacyjno-

techniczną Komisji konkursowej. 

4. Sekretarz Komisji konkursowej może powierzyć obsługę organizacyjno-techniczną 

Komisji konkursowej pracownikowi merytorycznemu Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu.  

5. Przewodniczący Komisji konkursowej może powierzyć, w swoim zastępstwie, 

prowadzenie posiedzenia Komisji konkursowej Sekretarzowi Komisji konkursowej. 

6. W pracach Komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, 

osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań 

publicznych, których konkurs dotyczy.  

7. Prace Komisji konkursowej są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa 

powołanych członków Komisji konkursowej. 

8. Do członków Komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego                       

(Dz. U. z 2013 r. Nr 98, poz. 267, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. 

9. Każdy członek Komisji konkursowej składa deklarację udziału w pracach Komisji 

konkursowej oraz oświadczenie w sprawie unikania konfliktu interesów. 

10. Z tytułu pracy w Komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia 

i nie przysługuje im zwrot kosztów podróży. 

11. Do zadań Komisji konkursowej należy: 



a) dokonanie oceny merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie                  

i spełniających wymogi formalne, 

b) proponowanie rozdziału środków finansowych, 

c)  przedłożenie propozycji rozstrzygnięcia konkursu do zatwierdzenia przez 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

12. Ocena merytoryczna ofert odbywa się zgodnie z kryteriami określonymi szczegółowo 

w ogłoszeniu konkursowym. 

13. Przy ocenie ofert członkowie Komisji konkursowej posługują się kartą oceny oferty. 

14. Ocena końcowa danej oferty jest sumą punktów uzyskanych za poszczególne kryteria 

oceny: strategiczne, merytoryczne, organizacyjne i finansowe. 

15. Każdy członek Komisji konkursowej może przyznać ocenianemu projektowi 

maksymalnie 70 pkt. 

16. Członkowie Komisji konkursowej oceniają projekty w ramach zadań wskazanych  

w ogłoszeniu konkursowym.  

17. Członkowie Komisji konkursowej uzgadniają wspólną, ostateczną ocenę: pozytywną 

albo negatywną. 

18. W przypadku rozbieżności w ocenie oferty przez członków Komisji konkursowej 

przeprowadza się głosowanie jawne. W przypadku równej ilości głosów – decyduje 

głos Przewodniczącego Komisji konkursowej. 

19. Z posiedzenia Komisji konkursowej Sekretarz Komisji konkursowej sporządza 

protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji konkursowej obecni 

na posiedzeniu. 

 
 

 


