
 

 

Uchwała Nr  3716/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 maja 2017 r. 

 

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert, złożonych  

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  

z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)  

w roku 2017 pn.: „Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego  

z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień” 

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz § 12 „Programu współpracy 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” przyjętego Uchwałą Nr XIII/626/16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2016 roku, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

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 przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2017 pn.: 

„Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień” w składzie: 

1) przedstawiciele Zarządu Województwa Wielkopolskiego: 

a) przewodnicząca Komisji: 

Iwona Rakowska 

Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, 

b) wiceprzewodniczący Komisji: 

Jarosław Cieszkiewicz 

Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego i Przeciwdziałania Uzależnieniom 

Departamentu Zdrowia, 

c) członkowie Komisji: 

 Małgorzata Bartkowiak 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Departamentu Organizacyjnego i Kadr, 

 Maria Białecka 

Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia Publicznego i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom Departamentu Zdrowia, 

 Krzysztof Kański 

Starszy Inspektor w Wydziale Zdrowia Publicznego i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom Departamentu Zdrowia, 

- Aleksandra Kopińska 

Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia Publicznego i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom Departamentu Zdrowia, 

 Janusz Krysztofiak 

Główny Specjalista w Wydziale Budżetu i Analiz Departamentu Zdrowia, 

 Milena Magnucka 

Inspektor w Wydziale Budżetu i Analiz Departamentu Zdrowia, 



 

 

 Maciej Nowak 

Inspektor w Wydziale Budżetu i Analiz Departamentu Zdrowia, 

 Patrycja Pogorzelczyk 

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Departamentu Organizacyjnego i Kadr, 

 Anna Przybylska – Rybarczyk 

Podinspektor w Wydziale Zdrowia Publicznego i Przeciwdziałania Uzależnieniom 

Departamentu Zdrowia, 

 Karolina Szafer 

Inspektor w Wydziale Zdrowia Publicznego i Przeciwdziałania Uzależnieniom 

Departamentu Zdrowia, 

 Grażyna Szałkowska  

Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia Publicznego i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom Departamentu Zdrowia, 

 Milena Szczepaniak 

Podinspektor w Wydziale Budżetu i Analiz Departamentu Zdrowia, 

2) przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze 

działalności pożytku publicznego: 

 Agnieszka Frąckowiak, 

 Anna Chodorowska, 

2. W pracach Komisji Konkursowej bierze udział Pani Iwona Labus – Wasilewska – osoba posiadająca 

specjalistyczną wiedzę z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i narkotykowym), 

która może w szczególności: 

      1) uczestniczyć w pracach Komisji z głosem doradczym oraz 

      2) wydawać opinię. 

 

 § 2 

Do zadań Komisji Konkursowej należy: 

1) dokonanie oceny merytorycznej ofert złożonych w konkursie, 

2) proponowanie rozdziału środków finansowych, 

3) przedłożenie propozycji rozstrzygnięcia konkursu do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

Tryb działania Komisji określa Regulamin Pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik  

do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego.  

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Maciej Sytek 

Członek Zarządu 
 

 



 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3716/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 maja 2017 r. 

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert, złożonych  

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  

z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2017 pn.: 

„Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień” 

 

Uchwałą Nr 3548/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r.  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania 

publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym 

i/lub narkotykowym) w roku 2017, ogłoszony został otwarty konkurs ofert pn.: „Organizacja 

wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień” 

  

W celu dokonania oceny merytorycznej ofert złożonych na ww. otwarty konkurs 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 oraz „Programu 

współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

jest zasadne. 

 

Maciej Sytek 

Członek Zarządu 
 

 

  



 

 

          Załącznik do Uchwały Nr 3716/2017 
          Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

          z dnia 26 maja 2017 r. 

 
 

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o dotacje na realizację, w formie 

wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania 

uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2017 pn.: „Organizacja wypoczynku 

wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym  

dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień” 

 

 

§ 1 

Komisja Konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym dla Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego w zakresie opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn.: „Organizacja 

wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”, na realizację, w formie 

wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania 

uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2017, ogłoszonych Uchwałą nr 3548/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r.   

 

§ 2 

Pracami Komisji Konkursowej kieruje jej przewodniczący lub w przypadku nieobecności 

przewodniczącego osoba przez niego upoważniona. 

  

§ 3 

1. Każdy z członków Komisji Konkursowej podpisuje deklarację udziału w pracach komisji 

konkursowej oraz oświadczenie w sprawie unikania konfliktu interesów, zgodnie z wzorem, 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

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

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 

ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. 

 

§ 4 

1. Komisja Konkursowa składa się z 16 osób, a niezbędne quorum stanowi 9 osób. 

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. 

4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe 

lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wskutek zajścia okoliczności 

wymienionych w art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 



 

 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm.) 

 

§ 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 2017 w części 

dotyczącej prac Komisji Konkursowej. 

3. Ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym 

i/lub narkotykowym) w roku 2017, zgodnie z Uchwałą nr 3548/2017 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r.  

 

 

§ 6 

Komisja Konkursowa opiniuje wnioski na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, 

o których mowa powyżej. Wyniki posiedzenia przedstawiane są Zarządowi Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

§ 7 

Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół zawierający ustalenia prac komisji oraz listę obecności, 

które włącza się do dokumentacji konkursowej. 

  



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy 
Komisji Konkursowej 

 
Poznań, 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 z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) w roku 2017 – dotyczy konkursu pn.: „Organizacja wypoczynku wakacyjnego  
(w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży  
z rodzin z problemem uzależnień”. 

 

Składając tę 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 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) 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) 

 

 
 

 

 

 

 

 


