
ZARZĄDZENIE Nr <*002019 
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 4 ^ \-  sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru wniosków o objęcie dopłatą 
z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Działając na podstawie art. 17, art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie^j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1464) 
w związku z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1123), zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do oceny i wyboru wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zwaną dalej „Komisją” 
w następującym składzie:
1. Przewodniczący Komisji:

•  Andrzej Klimczak -  Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach -  przedstawiciel Wojewody.

2. Sekretarz Komisji:
• Łukasz Bukała -  Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach -  przedstawiciel Wojewody.
3. Członkowie Komisji:

• Ilona Rokosz -  Kierownik Oddziału Transportu i Zarządzania Ruchem w Wydziale 
Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach -  
przedstawiciel Wojewody,

• Łukasz Łabędzki -  starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Transportu 
i Zarządzania Ruchem w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach -  przedstawiciel Wojewody.

§2

Sposób i tryb pracy Komisji określa przyjęty przez Komisję i zatwierdzony przez Wojewodę 
Regulamin pracy Komisji stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedmiotem działania Komisji jest ocena formalna i merytoryczna wniosków oraz 
przedkładanie Wojewodzie opinii w tym zakresie.



§4

Czynności związane z oceną wniosków w zakresie weryfikacji spełnienia wymogów 
formalnych wykonywane są przez pracowników Wydziału Infrastruktury i Rozwoju, 
wskazanych przez Dyrektora WliR.

§5

Obsługę merytoryczno techniczną Komisji sprawuje Wydział Infrastruktury i Rozwoju 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§6

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału 
Infrastruktury i Rozwoju.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1



Załącznik
do zarządzenia Nr4óQ lQ \9  

Wojewody Świętokrzyskiego 
z dnia ../flf... sierpnia 2019 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI

w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru wniosków o objęcie dopłatą 

z Funduszu rozwoju przewozów autobusowycho charakterze użyteczności publicznej

§1
Postanowienia ogólne

1. Komisja działa na podstawie:

• Ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123),

• Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr .............  z dnia .............................
w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru wniosków o objęcie dopłatą 
z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

2. Regulamin pracy Komisji opracowano na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. 
o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1123),

3. Wnioski do Komisji powołanej do oceny i wyboru wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych składają organizatorzy publicznego transportu 
zbiorowego, tj.: właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo ich związek 
zapewniający funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze, 
zgodnie z obowiązującymi wzorami.

§ 2
Przedmiot, tryb i miejsce pracy Komisji

1. Przedmiotem działania Komisji jest ocena formalna i merytoryczna wniosków.
2. Członkowie Komisji dokonują oceny wniosków o dofinansowanie zadań podczas 

posiedzeń Komisji.
3. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Kielcach, Kielce 25-516, al. IX Wielków Kielc 3.

§3
Skład Komisji

1. Komisja działa kolegialnie na swych posiedzeniach, w składzie 4 -  osobowym.
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2. W razie niemożliwości uczestniczenia członków Komisji w posiedzeniu w wyznaczonym 
terminie, Komisja działa w składzie co najmniej 2 - osobowym.

4. W przypadku braku Przewodniczącego Komisji upoważnionym do działania w jego 
imieniu jest Sekretarz Komisji.

5. Członkowie Komisji przed dokonaniem oceny wniosków zobowiązani są do złożenia 
oświadczenia, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§4
Przewodniczący Komisji

Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
1) kierowanie pracą Komisji,
2) wyznaczanie terminów posiedzeń i zwoływanie posiedzeń,
3) sprawdzanie prawidłowości sporządzenia i podpisywanie:

a) protokołów z posiedzeń Komisji,
b) korespondencji związanej z pracą Komisji,

4) przedkładanie Wojewodzie listy organizatorów publicznego transportu zbiorowego 
rekomendowanych do objęcia dofinansowaniem ze środków Funduszu.

§5
Członkowie Komisji

Do obowiązków członków Komisji należy:
1) udział w posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego Komisji,
2) zapoznawanie się z wnioskami o dofinansowanie zadań w celu dokonania ich oceny,
3) dokonywanie oceny formalnej (załacznik nr 2 do Regulaminu) i merytorycznej 

wniosków o dofinansowanie zadań i dokumentowanie wyników dokonanej oceny 
wniosku na karcie oceny merytorycznej (załącznika nr 3 do Regulaminu),

4) ustalanie listy organizatorów publicznego transportu zbiorowego rekomendowanych do 
objęcia dofinansowaniem ze środków Funduszu.

§6
Sekretarz Komisji

Do obowiązków sekretarza Komisji należy w szczególności:
1) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji,
2) sporządzanie listy organizatorów publicznego transportu zbiorowego 

rekomendowanych do objęcia dofinansowaniem ze środków Funduszu,
3) sprawdzanie pod względem formalnym prawidłowości wypełnienia kart oceny przez 

członków Komisji.
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§7
Ocena formalna wniosków

1. Wstępnego badania wniosków pod kątem spełnienia wymogów formalnych dokonuje 
Zespół powołany przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.

2. Do obowiązków Zespołu, o którym mowa w ust. I należy w szczególności:
1) weryfikacja wniosków o dofinansowanie zadań pod względem formalnym,
2) udokomentowanie weryfikacji wniosku pod względem formalnym na karcie oceny 

formalnej,
3) przygotowywanie dla potrzeb Komisji kart oceny merytorycznej wniosków o objęcie 

dofinansowaniem, w ilości odpowiedniej do złożonych wniosków, na każde posiedzenie 
Komisji.

3. Komisja wzywa wnioskodawcę, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania wniosku, do jego 
uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek.

4. W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie Komisja pozostawia wniosek bez 
rozpatrzenia.

5. Komisja weryfikuje i zatwierdza wyniki oceny formalnej dokonane przez Zespół.

§8
Ocena merytoryczna wniosków

1. Wnioski spełniające kryteria formalne podlegają ocenie merytorycznej, której dokonuje 
każdy członek Komisji indywidualnie na piśmie, przy pomocy karty oceny merytorycznej.

2. Ocena merytoryczna dokonywana jest w terminie przy pierwszym naborze do 20 sierpnia 
2019 r.

3. Każdy członek Komisji ocenia wszystkie wnioski zgodnie z kryteriami zaakceptowanymi 
przez Wojewodę.

4. Wynik oceny merytorycznej wniosku stanowi średnią arytmetyczną ocen przyznanych 
przez dwóch członków Komisji. Na podstawie wyników oceny merytorycznej Komisja 
ustala listę organizatorów publicznego transportu zbiorowego rekomendowanych 
do objęcia dofinansowaniem ze środków Funduszu.

§9
Wyniki oceny

1. Komisja przedstawia Wojewodzie listę organizatorów publicznego transportu zbiorowego 
rekomendowanych do objęcia dofinansowaniem ze środków Funduszu.

2. Komisja pisemnie informuje wnioskodawcę o umieszczeniu zadania na liście, o której 
mowa w ust. 1.

§10
Sprawy sporne wynikające z funkcjonowania Komisji rozstrzyga Wojewoda.


