
 
 
 

UCHWAŁA Nr  87/1493/09 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 24.11.2009 r.  
   
w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy Komisji Konkursowych do oceny 
ofert złoŜonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań 
publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze  zm.1) w związku z art. 5 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. Nr 96, poz. 873 ze zm.2), uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Do oceny ofert złoŜonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań 
publicznych  związanych z realizacją zadań samorządu województwa w trybie ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 
873 z późn. zm.) powołane zostaną komisje konkursowe, zwane dalej Komisjami. 

§ 2. 1. W skład Komisji wchodzą kaŜdorazowo: 

1) dyrektor właściwego departamentu, dyrektor właściwej jednostki organizacyjnej 
lub kierownik innej właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 

2) dwóch pracowników merytorycznych właściwego departamentu, jednostki 
organizacyjnej lub innej komórki organizacyjnej Urzędu, 

3) pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. współpracy          
z organizacjami pozarządowymi, 

4) jeden przedstawiciel Semiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

5) jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych wskazany przez Radę Organizacji 
Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

6) jeden przedstawiciel Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych, w przypadku dofinansowania ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

2. W pracach Komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji   
z głosem doradczym. 

 

 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. nr 173, poz. 
1218, z 2008 r., poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 oraz Nr 223, poz.1458. 
 
2
  Zmiany teksu  wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz. 1203, 

Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 
r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz.1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 oraz Nr 22, poz.120. 



 

3. Poszczególne Komisje pracują przy właściwych merytorycznie departamentach, 
jednostkach organizacyjnych lub innych komórkach organizacyjnych Urzędu, które 
zapewniają obsługę Komisji oraz przechowują dokumentację konkursową.   

4. Poszczególne Komisje mogą przeprowadzać postępowanie konkursowe w odniesieniu do 
kilku konkursów.  

§ 3. Imienne składy Komisji, wraz ze wskazaniem Przewodniczącego Komisji, określone 
zostaną w drodze odrębnych uchwał Zarządu Województwa. 

§ 4. Członkowie Komisji składają  „Oświadczenie o bezstronności”, którego wzór stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. 1. Prace Komisji odbywają się w oparciu o „Regulamin pracy komisji konkursowych do 
oceny ofert złoŜonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie zadań publicznych 
związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez 
organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego”, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

 2. Komisje dokonują oceny ofert konkursowych za pomocą „karty oceny zadania”, której 
wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały  

3. Wyniki z kart oceny zadań nanoszone są do „wykazu ofert zgłoszonych do konkursu”, 
stanowiącego załącznik do protokołu Komisji, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszej uchwały.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom departamentów Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełnomocnikowi Zarządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz właściwym 
jednostkom i komórkom organizacyjnym. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr 4/40/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 
stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy Komisji Konkursowych do 
oceny ofert złoŜonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań 
publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa zmieniona uchwałami 
Nr 3/16/09 z 13 stycznia 2009 r. i  Nr 33/408/09 z 28 kwietnia 2009r.   

§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

W 2009 r., z racji wejścia w Ŝycie zapisów rozporządzenia MIPS w sprawie rodzajów 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.), oprócz 

konkursów w trybie poŜytku publicznego realizowanych w oparciu o środki budŜetu 

Województwa ogłoszony został, po raz pierwszy, konkurs ze środków PFRON. Mimo  

ujednolicenia najwaŜniejszych zasad rozstrzygania konkursów w trybie poŜytku publicznego, 

niezaleŜnie od źródła ich finansowania, wprowadzono odrębne kryteria dla konkursów 

ogłaszanych ze środków wojewódzkich i środków PFRON. Zmiany uchwały dotyczącej 

pracy Komisji Konkursowych w latach 2008-2009 spowodowały znaczną nieprzejrzystość 

procedur w tym zakresie i konieczność ich ponownego uchwalenia. 

Zapisy w uchwale polegają na uporządkowaniu i ujednoliceniu kryteriów oceny ofert 

w wyŜej wymienionych konkursach oraz związanej z tym dokumentacji. Wprowadzono 

jednolitą „Kartę oceny zadania”, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały oraz 

„Wykaz ofert zgłoszonych do konkursu”, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały. Karta oceny 

zadania sporządzana jest przez Komisję Konkursową dla kaŜdej oferty i stanowi 

wyczerpującą informację na temat  zgłoszonego do konkursu projektu. W wyniku oceny 

Komisji Konkursowej projekt musi uzyskać minimum 60 % punktów, by zadanie mogło być 

rekomendowane do dofinansowania przez Zarząd Województwa. Kryteria oceny zawarte         

w Karcie oceny zadania nie mają zastosowania do konkursu z zakresu kultury fizycznej           

i sportu, w którym decydującym kryterium oceny jest uzyskanie określonej ilości punktów      

w krajowym systemie sportu młodzieŜowego. 

Zapisy uchwały są zbieŜne z oczekiwaniami środowiska pozarządowego i mają 

znaczący wpływ na podwyŜszenie standardów współpracy samorządu województwa                

z podmiotami trzeciego sektora w regionie. W wypracowanie Karty oceny zadania włączeni 

zostali przedstawiciele kilkunastu organizacji pozarządowych oraz pracownicy Urzędu 

Marszałkowskiego odpowiedzialni za realizację konkursów w trybie poŜytku publicznego. 

 

 

 

 



 

 


