
Zarządzenie nr 
Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski do Programu integracji społeczności 
romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w województwie dolnośląskim w 2015 roku.

N a podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. nr 31, poz. 206 ze zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 3 
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 
regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141. z późn. zm.) oraz na podstawie art. 15 ust. 2 a, 2c, 
2da 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.. poz. 1118 ze zm.) zarządza się, co 
następuje:

§ 1. Powołuje się komisję opiniującą wnioski do Programu integracji społeczności romskiej 
w Polsce na lata 2014-2020 w województwie dolnośląskim w 2015 roku w składzie:
1. Beata Pazdej
2. Edyta Kubicka
3. Joanna Gaura
4. Teresa Piaskowska
5. Magdalena Drozd
6. Maria Kosowska-Godlewska

§ 2. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające 
specjalistyczną wiedzę w  dziedzinie obejmującej zakres zadań Programu integracji społecz
ności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

§ 3. Na przewodniczącego komisji, o której mowa w § 1, powołuję Beatę Pazdej.

§ 4. Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący.

§ 5. Komisja pracuje do dnia 27 lutego 2015 roku.

§6. Tryb pracy komisji określa regulamin, który stanowi Załącznik nr 1.

§7. Wzór karty oceny wniosku stanowi Załącznik nr 2.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



, Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego 

2 dnia ¿ ,0 2  . 2015r., nr

Regulamin

pracy Komisji opiniującej wnioski złożone w ramach naboru do Programu integracji społeczności 
romskiej na lata 2014-2020 w województwie dolnośląskim w 2015 roku.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Powoływanie i odwoływanie członków Komisji następuje w drodze zarządzenia Wojewody 
Dolnośląskiego.

2. W skład Komisji wchodzą:
2.1. Beata Pazdej -  Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
2.2. Edyta Kubicka -  Wydział Polityki Społecznej Dolnośląski Urząd Wojewódzki
2.3.Joanna Gaura -  Wydział Finansów i Budżetu Dolnośląski Urząd Wojewódzki
2.4.Teresa Piaskowska - Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląski Urząd Wojewódzki
2.5. Magdalena Drozd -  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląski Urząd 

Wojewódzki
2.6. Maria Kosowska -  Godlewska - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
3. Osoby powołane do pracy w Komisji posiadają kwalifikacje umożliwiające właściwą ocenę 

złożonych wniosków.
4. Funkcję przewodniczącego Komisji pełni Beata Pazdej.
5. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący.
6. Wszystkie decyzje Komisji zapadają w drodze głosowania większością głosów. W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 2
Zadania Komisji Konkursowej

Komisja jest odpowiedzialna za:
1. Zaopiniowanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym w terminie do dnia 

25 lutego 2015 roku.
2. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności.
3. Określenie propozycji wysokości dotacji na realizację zadań i przekazanie

jej do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, po akceptacji Wojewody Dolnośląskiego, nie 
później niż do 27 lutego 2015r.

§3
Zasada bezstronności członków Komisji

Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu wniosków stosuje się przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn.
zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.



§ 4

Opiniowanie wniosków

Do postępowania w sprawie zaopiniowania wniosków stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., Nr 1118).
W przypadku braku możliwości wydania opinii z powodu braku lub niepełnej informacji 
komisja wzywa wnioskodawcę do udzielenia wyjaśnień lub uzupełnienia wniosku, nie później 
niż do dnia 25 lutego 2015r. Wnioski, które nie zostaną uzupełnione lub skorygowane w 
wyżej wymienionym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Karty oceny wniosku, podpisane przez członków Komisji, zostaną dołączone do złożonych 
wniosków.



' . Załącznik nr 2
/  Do Zarządzenia nr i. A. Wojewody Dolnośląskiego

z dnia w  sprawie powołania komisji opiniującej wnioski do Programu

............ .........::............  . . Karta OCCNY wniosku ......................... . ......... :::......

........  Nazwa organizacji ........... Nazwa projektu

I. Kryteria formalne

Lp. Kryterium formalne : TAK N IE 1 Uwagi..  :

1. Czy wniosek złożony został przez podmiot uprawniony?

2. Czy wniosek złożono na prawidłowym formularzu ?

3. Czy wniosek został podpisany przez osoby uprawnione do 
składania oświadczenia woli w imieniu podmiotu ?

4. Czy wniosek został złożony w terminie ?

5. Czy podmiot prowadzi na terenie województwa 
dolnośląskiego działalność statutową objętą Programem?

6.
Czy do wniosku dołączono poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię statutu i odpisu KRS ? /jeśli jest 
wymagana/

7.
Czy do oferty dołączono oświadczenie o organizowaniu 
wypoczynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej?*

* Jeżeli oferta dotyczy organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży

Kryteria merytoryczne

Lp. Kryterium merytoryczne
Op

pozyt
ywna

inia

negaty
wna

Uwagi..............

1. Czy wniosek wpisuje się w założenia Programu ?

2. Możliwość realizacji zadania publicznego

3, Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego 
pod względem rachunkowym.

4. Czy wniosek zawiera informacje na temat posiadanych 
zasobów rzeczowych i kadrowych ?

5.
Czy wniosek zawiera informację o liczbie osób 
pochodzenia romskiego, do których adresowane jest 
zadanie?

6. Kwalifikacje osób, przy udziale których podmioty będą 
realizować zadanie publiczne



Z ałącznik nr 2
C n ?  / Ś ~  Zarz^dzenia nr - 3  W ojewody Dolnośląskiego

z  dnia w sprawie pow ołania komisji opiniującej wnioski do Programu

7. Wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia 
wolontariuszy i praca społeczna członków.

8.

Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach 
poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i 
terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych 
środków

Opinia merytoryczna Komisji wraz z uzasadnieniem:

Podpisy członków Komisji: 
1.

2.
3.
4.
5.
6.


