
Zarządzenie Nr 
Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia października 2015r.

w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych 
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ 

I POWIAT OWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019”

Na podstawie uchwały nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015r. w sprawie ustanowienia
Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019” zarządzam, co następuje.

§1
Powołuję niżej wymienione osoby do udziału w pracach Komisji do oceny wniosków
0 dofinansowanie zadań w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej
1 powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”:

1. Justyna Bujak -  przedstawiciel Wojewody - przewodnicząca Komisji;
2. Agnieszka Marchewka - przedstawiciel Wojewody;
3. Maciej Sznel - przedstawiciel Zarządu Województwa Dolnośląskiego;
4. Przemysław Padło - przedstawiciel Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad we Wrocławiu;
5. Piotr Roesler - przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

§ 2
Zadaniem Komisji jest:

1. Ocena formalna złożonych wniosków.
2. Odrzucenie wniosków niespełniających wymogów formalnych.
3. Zawiadomienie wnioskodawców o powodach odrzucenia wniosku.
4. Ocena merytoryczna wniosków poprawnych pod względem formalnym i sporządzenie karty 

oceny merytorycznej wniosku.
5. Ustalenie wstępnej listy rankingowej wniosków, obejmującej wszystkie wnioski spełniające 

wymogi formalne według kolejności uzyskanej liczby punktów z oceny merytorycznej, 
uwzględniającej odrębnie wnioski dotyczące dróg gminnych i dróg powiatowych.

6. Przedstawienie Wojewodzie Dolnośląskiemu wstępnej listy rankingowej wniosków celem jej 
zatwierdzenia i ogłoszenia na stronie internetowej BIP DUW wraz z informacją o zasadach 
i trybie wnoszenia zastrzeżeń przez wnioskodawców.

7. Rozpatrywanie zgłoszonych przez wnioskodawców zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej 
oraz zawiadamianie wnioskodawców o sposobie ich załatwienia. Uwzględniając zastrzeżenie 
Komisja dokonuje ponownej oceny wniosku, w przeciwnym razie podtrzymuje przyznaną 
ocenę wniosku.

8. Ustalenie ostatecznej listy rankingowej wniosków.
9. Przedstawienie Wojewodzie Dolnośląskiemu ostatecznej listy rankingowej wniosków celem 

jej przesłania do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu.
10. Opiniowanie propozycji zmian zakresu rzeczowego zadania zadeklarowanego we wniosku 

o dofinansowanie zadania.
§3

Obsługę Komisji zapewnia Wydział Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu.

§4
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Wojewody oraz Dyrektorowi Wydziału
Infrastruktury.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. OLNOŚL^SKf
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