
ZARZĄDZENIE NR 5
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia stycznia 2019 r.

w sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny 
formalnej oraz wstępnej oceny merytorycznej ofert złożonych w ramach Programu 
Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2234) w związku 
z ogłoszeniem w dniu 22 listopada 2018 r. otwartego konkursu na realizację projektów 
w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego 
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, zarządzam co następuje:

§1

1. Powołuję komisję konkursową do wykonania określonych czynności zleconych przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w celu realizacji zadania konkursowego 
w ramach Programu Osłonowego ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej pod nazwą „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu 
Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, w następującym składzie:

1) Edyta Kamińska,
2) Małgorzata Mazur,
3) Marta Waniszewska,

2. Zadaniem komisji będzie dokonanie oceny formalnej oraz wstępnej oceny merytorycznej 
złożonych ofert na podstawie karty oceny stanowiącej załącznik nr 4 do ogłoszenia 
o konkursie oraz sporządzenie projektu opinii i ewentualnych uwag do każdej oferty..

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam członkom Komisji w terminie do dnia 28 stycznia 2019 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



UZASADNIENIE

Dnia 22 listopada 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty 

konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek 

Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Opracowaną dokumentację konkursową jednostki samorządu terytorialnego mogły 

składać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zadaniem Urzędów Wojewódzkich jest dokonanie -  w terminie do dnia 31 stycznia 

2019 r. - oceny formalnej i wstępnej oceny merytorycznej wniosków oraz wyłonienie 

10 najwyżej ocenionych projektów, które wraz z kartami ocen przekazane zostaną 

do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej -  do dalszego etapu konkursu.

Powołanie komisji konkursowej ma na celu usprawnienie prac i zachowanie jak 

największego obiektywizmu podczas oceny wniosków konkursowych.


