
Zarządzenie Nr ...... /2019

Wojewody Świętokrzyskiego 

z dnia r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru i oceny ofert złożonych w otwartym 
konkursie ofert w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu 
terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W związku 
z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz.U. 2017 poz. 2234) zarządza się, co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Konkursową -  zwaną dalej „Komisją” -  do spraw naboru i oceny ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert -  zwanym dalej „Konkursem” -  w ramach Programu 
Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, ogłoszonego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej.

§2

W skład Komisji wchodzą pracownicy Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych 
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, personalnie wskazani w załączniku nr 1 
do niniejszego Zarządzenia.

§3
Do zadań Komisji należy:

1. Udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego informacji o zasadach Konkursu;

2. Koordynacja czynności związanych z przyjmowaniem ofert w ramach Konkursu;

3. Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert w oparciu o kryteria określone 
w ogłoszeniu o Konkursie zgodnie z wzorem Karty Oceny;

4. Sporządzenie i przygotowanie do akceptacji Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 
i Zdrowia poszczególnych Kart Oceny -  etap wojewódzki oraz listy rankingowej 
projektów;

5. Przygotowanie do zatwierdzenia przez Wojewodę Świętokrzyskiego poszczególnych 
Kart Oceny -  etap wojewódzki oraz listy rankingowej projektów w celu ich 
przedłożenia Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgodnie 
z obowiązującym harmonogramem oraz procedurami;;

6. Opracowanie protokołu z oceny projektów wraz z niezbędnymi informacjami 
towarzyszącymi;

7. Wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego naboru i oceny ofert.



§5
Obsługę administracyjno-biurową Komisji zapewni Oddział ds. Informatyzacji i Spraw 
Społecznych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego.

§ 6
Regulamin pracy Komisji określi Przewodniczący Komisji, mając na względzie konieczność 
oceny każdego z projektów, przez co najmniej dwóch członków Komisji oraz zapewnienia 
sprawnej, efektywnej i terminowej realizacji zadań.

§7
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej 
i Zdrowia.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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