
Zarządzenie nr .5'?.
Wojewody Dolnośląskiego

z dnia . . XX'-. L<JL 2017 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie 

ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 r. 

w województwie dolnośląskim.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (Dz.U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn.zm.), w związku z ogłoszeniem w dniu 27 lutego 2017r. 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego 

pod nazwą: „Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi 

lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych” 

zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w ogłoszonym w dniu 

27 lutego 2017 r otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 

z zakresu ratownictwa wodnego pod nazwą: „Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, 

które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia 

na obszarach wodnych”, zwaną dalej „Komisją”.

§ 2.1.  W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji:

- Sudul Grzegorz -  Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;

2) członkowie Komisji:

a) Gierczak Mirosław - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
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b) Wróblewski Tadeusz - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,

c) Wiśniewski Dariusz -  Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu,

d) Janina Krzyżaniak -  Wydział Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu,

e) Kumorek Krzysztof -  Biuro Wojewody Dolnośląskiego w Dolnośląskim 

Urzędzie Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 2. W pracach Komisji uczestniczą z głosem doradczym bez prawa głosowania również 

osoby wyznaczone przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu oraz 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, posiadające 

specjalistyczną wiedzę z zakresu ratownictwa wodnego.

§ 3. 1. Komisja dokona oceny ofert na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 1 

w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu otwartego konkursu 

oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.

2. Po dokonaniu oceny ofert i sporządzeniu listy rankingowej Komisja przedstawia 

niezwłocznie protokół z przeprowadzonego postępowania konkursowego Wojewodzie 

Dolnośląskiemu.

3. Pracami Komisji kieruje i jest za nie odpowiedzialny Przewodniczący Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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