
Uchwała Nr 2004/2016 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

 z dnia 13 maja 2016r.  
 
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych,  
w ramach otwartych konkursów ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia – promowanie idei 
krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski oraz promocji zdrowia psychicznego wśród 
mieszkańców Wielkopolski.    
 
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r., poz. 239 ze zm.) oraz § 13 „Programu 
współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”  przyjętego 
Uchwałą Nr XI/297/15  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2015 
roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  

 
§ 1 

    
Powołuje się Komisję Konkursową ds. zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia pn. „Promowanie idei krwiodawstwa 
wśród mieszkańców Wielkopolski” oraz  „Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców 
Wielkopolski” w składzie: 

1) przedstawiciele Zarządu Województwa Wielkopolskiego: 
a) przewodniczący Komisji: 

Iwona Rakowska 
Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia, 
członkowie Komisji: 
- Małgorzata Bartkowiak 
Naczelnik w Wydziale Organizacyjnym Departamentu Organizacyjnego  
i Kadr, 

- Tomasz Grudziński 
  Pracownik Departamentu Organizacyjnego i Kadr, 
- Małgorzata Piotrowska - Błochowiak 
  Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia, 
- Maria Białecka 
  Główny specjalista w Wydziale Zdrowia Publicznego Departamentu Zdrowia, 

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

     - Agnieszka Frąckowiak, 
     - Arsen Asmanov. 

§ 2 
 

Do zadań Komisji Konkursowej należy: 
1) dokonanie oceny merytorycznej ofert złożonych w konkursie, 
2) zaproponowanie rozdziału środków finansowych, 
3) przedłożenie propozycji rozstrzygnięcia konkursu do zatwierdzenia przez Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego. 



§ 3 
 

Tryb działania Komisji określa Regulamin Pracy Komisji, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia.  
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

z up. Marszałka Województwa 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 



 Uzasadnienie do Uchwały Nr 2004/2016 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 maja 2016 r. 
 
 
 

 
Uchwałą Nr 1888/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 

2016r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację, w formie wspierania, 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia  
w roku 2016 ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert z ww. dziedziny pn. „Promowanie idei 
krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski” oraz  „Promocja zdrowia psychicznego 
wśród mieszkańców Wielkopolski”.  

 
W celu dokonania oceny merytorycznej ofert zakwalifikowanych do postępowania 

konkursowego, zaproponowania rozdziału środków finansowych i przedłożenia wyników do 
zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, niezbędnym jest powołanie 
Komisji Konkursowej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz  „Programu współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”. 
 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego jest zasadne. 

 
 

 
 
 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 
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 Załącznik do Uchwały Nr 2004 /2016 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 13 maja 2016 r. 

 

 

 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o dotacje na 
realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego              
z dziedziny ochrony i promocji zdrowia w roku 2016 – promowanie idei krwiodawstwa 
wśród mieszkańców Wielkopolski pn. „Promowanie idei krwiodawstwa wśród 
mieszkańców Wielkopolski” oraz promocji zdrowia psychicznego wśród mieszkańców 
Wielkopolski pn. „Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski”. 
 

§1 
 
Komisja Konkursowa działa na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego lub osobę 
przez niego upoważnioną. 
 

§2 
 
Pracami Komisji Konkursowej kieruje jej przewodniczący lub w przypadku nieobecności 
przewodniczącego członek Komisji Konkursowej wybrany zwykłą większością głosów spośród 
członków Komisji, biorących udział w posiedzeniu. 
 

§3 
 
1. Każdego z członków Komisji Konkursowej obowiązuje zachowanie tajemnicy wszelkich treści 

obrad. 
2. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. 
poz. 23) dotyczące wyłączenia pracownika. 

§4 
 
1. Komisja Konkursowa opiniująca składa się z 7 osób, a niezbędne quorum stanowią 4 osoby. 
2. W przypadku braku quorum ustalany jest nowy termin posiedzenia Komisji. 
3. Decyzje podejmowane są przez Komisję Konkursową w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji Konkursowej lub 
osoby pełniącej funkcję przewodniczącego. 

 
§5 

 
Komisja Konkursowa przeprowadza postępowanie konkursowe zgodnie z: 
1. Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
2. Programem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2016 w części dotyczącej prac Komisji Konkursowej, 

3. Ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia w roku 2016 – 
promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski pn. „Promowanie idei 
krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski” oraz promocji zdrowia psychicznego wśród 
mieszkańców Wielkopolski pn. „Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców 
Wielkopolski”. 
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                                                           §6 
 

Komisja Konkursowa opiniuje wnioski na realizację zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – promowanie idei krwiodawstwa wśród 
mieszkańców Wielkopolski pn. „Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski” 
oraz promocji zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski pn. „Promocja zdrowia 
psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski”. 
Wyniki posiedzenia przedstawiane są Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§7 
 
Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół zawierający ustalenia prac komisji oraz listę 
obecności, a następnie włącza się je do dokumentacji konkursowej. 
 


