
 

Uchwała Nr 2776/2016 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 października 2016 roku 

w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych  
na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 
w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego w 2016 roku. 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
239 ze zm.) oraz § 13 Programu współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, stanowiącego załącznik 
do Uchwały 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 otwartym 
konkursie ofert ogłoszonym na podstawie Uchwały Nr 2658/2016 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie: ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego 
poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2016 roku, odpowiedzialną za 
dokonanie oceny merytorycznej ofert złożonych w powyższym konkursie, w składzie: 
 

1) przedstawiciele Zarządu Województwa Wielkopolskiego: 
 

a) Przewodniczący Komisji: 
–  Małgorzata Bartkowiak, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego  

w Departamencie Organizacyjnym i Kadr, 
b) Członkowie Komisji: 

– Anna Grzymisławska, Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym 
w Departamencie Organizacyjnym i Kadr 

– Patrycja Pogorzelczyk, Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym  
w Departamencie Organizacyjnym i Kadr, 

c) Sekretarz Komisji:  
– Paweł Michałowski, Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym  

w Departamencie Organizacyjnym i Kadr. 
 
 

2) przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 
działających w sferze działalności pożytku publicznego:  
a) Sebastian Maciej Grek – przedstawiciel Stowarzyszenia Młode Ostrowite, 
b) Ewelina Simińska – Fundacja Aktywizacja. 

 
 
 



 

 
 

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

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Organizacyjnego i Kadr 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 2776/2016  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 19 października 2016 roku 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych  
na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 
w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego w 2016 roku. 
 
 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 2658/2016 z dnia 21 września 
2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału 
społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2016 roku. 
 
W celu dokonania oceny merytorycznej ofert zakwalifikowanych do postępowania 
konkursowego, zaproponowania rozdziału środków finansowych i przedłożenia 
propozycji rozstrzygnięcia konkursu 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 (Dz. U. z 2016 r. 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 przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XI/297/15 z dnia 
26 października 2015 roku. 
 
Mając na względzie powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne  
i w pełni uzasadnione. 
 
 
 
 

 
  Sekretarz 

Województwa Wielkopolskiego 

            Adam Habryło 
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  Załącznik do Uchwały Nr 2776/2016 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

                                                                                                                  z dnia 19 października 2016 r. 
 

 
Regulamin pracy komisji konkursowej: 

 

1. Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym dla Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego w zakresie opiniowania ofert złożonych  
w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego 
poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2016 roku. 

2. Regulamin pracy komisji konkursowej reguluje zasady pracy komisji konkursowej 
ds. zaopiniowania ofert złożonych na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału 
społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2016 roku (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 może powierzyć w swoim zastępstwie prowadzenie 
posiedzenia komisji konkursowej Sekretarzowi Komisji. 

6. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć z głosem doradczym - 
eksperci posiadający specjalistyczną wiedzę w dziedzinie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. 

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

8. Prace komisji konkursowej są ważne, 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 2016 r. poz. 23 ze zm.) dotyczące wyłączenia 
pracownika. 

10. Każdy 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 podróży. 

12. Do zadań komisji konkursowej należy: 
a) przedłożenie propozycji rozstrzygnięcia konkursu do zatwierdzenia przez 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, 
b) proponowanie rozdziału środków finansowych, 
c) przedłożenie wyników konkursów 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: strategiczne, merytoryczne, finansowe i organizacyjne. 

16. Członkowie komisji konkursowej muszą wspólnie ustalić ostateczną ocenę 
punktową dla każdej oferty oraz zdecydować o minimalnym progu oceny 
punktowej uprawniającym do otrzymania dofinansowania w ramach tego 
konkursu. 

17. W przypadku rozbieżności 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. Ostatecznej rekomendacji dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

o przyznaniu środków na realizację zadania dokonuje, na podstawie zdobytych 
punktów, Przewodniczący Komisji. 

21. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół, który podpisują 
wszyscy członkowie komisji konkursowej obecni na posiedzeniu. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 
pracy komisji konkursowej 

 
 

...................., dnia .............................. 
 
 
........................................................... 

(imię i nazwisko) 
 
 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ  
ORAZ OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UNIKANIA KONFLIKTU INTERESÓW 

 
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że zgadzam się na udział w opiniowaniu wniosków 
złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału 
społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2016 roku. 
Składając tą deklarację, oświadczam, że nie reprezentuję żadnej organizacji 
pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w ww. konkursie. 
 
Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych oraz, że w okresie ostatnich  
3 lat nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z żadnym wnioskodawcą oraz 
nie byłem członkiem władz któregokolwiek wnioskodawcy. 
 
Oświadczam, że nie pozostaję wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie 
w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, 
co do mojej bezstronności. 
 
Oświadczam, że wskazane powyżej dane są prawdziwe i zgodnie z ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  
poz. 922 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowych  
w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego. 
 
 
 

........................................................... 
(czytelny podpis) 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 
pracy komisji konkursowej 

 
 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY/OFERTY WSPÓLNEJ 
 

Nazwa oferenta........................................................................................................................... 

Nr oferty ....................................................................  

Tytuł projektu ............................................................................................................................. 

 

Kryterium oceny merytorycznej 
Maksymalna 

ocena 
punktowa 

Przyznana 
ocena 

S
tr

a
te

g
ic

z
n

e
 

a) przewidywane efekty realizacji zadania: zasięg oddziaływania, liczba i 
rodzaj beneficjentów 

10 
 

b) innowacyjność metod docierania do odbiorców 10 
 

c) partnerzy biorący udział w realizacji zadania lub/i wspólne złożenie 
oferty z podmiotami gospodarczymi, publicznymi i pozarządowymi 

10 

 

d) działania integrujące z różnych dziedzin życia społecznego i działów 
administracji publicznej 

10 
 

M
e
ry

to
ry

c
z
n

e
 

a) zawarcie zagadnień z zakresu tworzenia społeczeństwa 
obywatelskiego i edukacji obywatelskiej na bazie historycznych 
doświadczeń i miejsc dziedzictwa Wielkopolski 

10 

 

b) upamiętnienie wydarzeń historycznych, które zapoczątkowane w 
Wielkopolsce oddziaływały na cały kraj 

7 
 

c) zawarcie elementów uprawdopodabniających utrwalenie projektu i 
jego dalsze oddziaływanie po Dniach Kultury Solidarności 2016 

10 
 

F
in

a
n

s
o

w
e

 

rzetelność i zasadność przedstawionego kosztorysu, zaangażowanie 
środków własnych (finansowych i niefinansowych) 

15 

 

O
rg

a
n

iz
a
c
y
jn

e
 

a) współpraca z lokalnymi i regionalnymi podmiotami, dotychczasowe 
doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań, baza 
lokalowa 

10 

 

b) udział wolontariuszy w realizacji projektu 8 

 

Suma 100  

 
Podpisy członków Komisji Konkursowej: 

 
1. …………………………………………... 

 
4. …………………………………………………….. 

 
2. …………………………………………... 

 
5. …………………………………………………….. 

 
3. …………………………………………... 

 
6. …………………………………………………….. 

 


