
Protokół
z posiedzenia Zespołu Opiniującego w dniach  27-29 kwietnia 2011 r. oferty 

złożone do Wydziału Polityki Społecznej w ramach „Konkursu ofert 2011” na 
wspieranie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2011 roku.

Wojewoda  Świętokrzyski  przeznaczyła  w  roku  2011  środki  finansowe  

w wysokości  350.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla organizacji 

pozarządowych  na  dofinansowanie  projektów  zgłoszonych  przez  organizacje 

pozarządowe  w  ramach  konkursu  ofert  na  wsparcie  realizacji  zadań  z  obszaru 

pomocy społecznej.

W ramach ogłoszonego przez Wojewodę w dniu 14 marca 2011 r. otwartego 

konkursu  na  wsparcie  finansowe  zadań  zlecanych  z  budżetu  Wojewody,  dla 

organizacji pozarządowych z terenu woj. świętokrzyskiego działających w obszarach 

pomocy społecznej,  do  Wydziału  Polityki  Społecznej  ŚUW wpłynęło  60  ofert  od  

46 podmiotów uprawnionych, zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami). 

Zarządzeniem  Nr  47/2011  Wojewody  Świętokrzyskiego  z  dnia  27  kwietnia 

2011r. powołany został Zespół do spraw: oceny, wyboru i określenia kwoty dotacji dla 

organizacji pozarządowych, które złożyły oferty, w składzie:

1. przewodnicząca – Grażyna Zachariasz -  Wydział  Polityki  Społecznej 

ŚUW

2. członkowie:

• Magdalena Dzieciaszek - Wydział Polityki Społecznej ŚUW

• Katarzyna Arendarska - Wydział Polityki Społecznej ŚUW

• Agnieszka Mistachowicz - Wydział Polityki Społecznej ŚUW

• Ewa Strychalska - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej 

Urzędu Marszałkowskiego

• Gabriel  Pak – Świętokrzyskie Centrum Fundacji  Rozwoju Demokracji 

Lokalnej

Nadesłane  oferty  Zespół  rozpatrywał  w  dniach  27,  28  i  29  kwietnia  2011  r.  

w  siedzibie  Świętokrzyskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Kielcach.  W  obradach 

Zespołu w dniu 27 kwietnia 2011 r. nie uczestniczyła  Pani Magdalena Dzieciaszek, 

która z powodu konieczności wykonania pilnych spraw służbowych nie mogła wziąć 

udziału w posiedzeniu Zespołu.



Zespół stwierdził, że tylko jedna oferta nie wpłynęła w wyznaczonym terminie 

(oferta  wpłynęła  w  dniu  14  kwietnia  2011  r.).  Oferty  zarejestrowane  zostały  pod 

numerem: PS.II.021.4.13.2011. Każdej ofercie nadano kolejny numer identyfikacyjny. 

Zespół dokonał oceny ofert wykorzystując arkusz pn. „Ocena  oferty” – zał. nr 1, 

który stanowi integralną część protokołu. Do każdej oferty dołączony jest wypełniony 

arkusz „Ocena  oferty” i podpisany przez członków Zespołu. 

Zespół ocenił oferty pod względem formalnym dot. załączonych niezbędnych 

dokumentów  zgodnie  z  treścią  ogłoszenia  Wojewody  Świętokrzyskiego  z  dnia 

14 marca 2011 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań 

w obszarze pomocy społecznej w 2011 roku.

Spośród nadesłanych ofert, Zespół odrzucił 22 projekty z przyczyn formalnych, 

tj.  z  powodu wadliwego sporządzenia,  braku wymaganego zestawu dokumentów, 

złożenia przez jedną organizację kilku ofert. Z uwagi na wprowadzony do ogłoszenia 

w  Regulacjach  końcowych  pkt.  2  zapis  stanowiący,  iż  „Podmiot  wnioskujący  

o przyznanie środków na realizację zadań, o których mowa w pkt. II może złożyć 

tylko jedną ofertę na wybrane zadanie”, Zespół podjął decyzję o wybraniu spośród 

kilku ofert danej organizacji, jedną ofertę, z kwotą najwyższej dotacji. 

 

Wymagania formalne zgodnie z treścią ogłoszenia:

1. Wypełniony formularz oferty, w której oprócz podstawowych informacji 

należy  zamieścić  precyzyjny  opis  planowanego  działania  

tj.  szczegółowy  zakres  rzeczowy  zadania,  program  przedsięwzięcia, 

harmonogram,  termin  i  miejsce  jego  realizacji,  kalkulację 

przewidywanych  kosztów,  informacje  o  wcześniejszej  działalności 

podmiotu w zakresie którego dotyczy zadanie; informację o zasobach 

rzeczowych i kadrowych, montaż finansowy uwzględniający wysokość 

środków  finansowych  uzyskanych  na  realizację  danego  zadania  

z innych źródeł.

2. Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru 

dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej 

przez niego działalności (Krajowy Rejestr Sądowy ważny 3 miesiące od 

daty wystawienia). W przypadku kościelnych osób prawnych – dekret 

powołujący.  Aktualność  wpisów  w  przypadku  kościelnych  osób 

prawnych należy potwierdzić przez notariusza kurii (ważny 3 miesiące 

od daty wystawienia). 



3. Sprawozdanie  merytoryczne  i  finansowe  za  2010  rok,  w  przypadku 

dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.

4. Aktualny Statut podmiotu.

5. Oryginał  pełnomocnictwa  udzielonego  przez  podmiot,  zgodnie  

z reprezentacją wykazaną w wypisie z rejestru lub innych odpowiednich 

dla  podmiotu  dokumentach  rejestrowych  w  przypadku,  gdy  osobą 

reprezentującą  jest  osoba  inna  niż  osoby  wykazane  w  wypisie  z 

rejestru  lub  innych  odpowiednich  dla  podmiotu  dokumentach 

rejestrowych.

6. Aktualna  opinia  dot.  celowości  przedstawionego  w  ofercie  zadania 

zgłoszonego do konkursu wystawioną przez właściwy ze względu na 

teren  realizacji  zadania  organ  samorządu  terytorialnego  (wójt, 

burmistrz, prezydent, starosta, marszałek województwa). Ogólna opinia 

o dotychczasowej działalności oferenta nie spełnia opisanego powyżej 

wymogu.

W dniu 15 grudnia 2010 r.,  weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra 

Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  sprawie  wzoru  oferty  i  ramowego  wzoru  umów 

dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania 

tego  zadania.  W  związku  z  ww.  Rozporządzeniem,  jednym  z  wymaganych 

załączników do oferty jest kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, 

innego rejestru lub ewidencji. W ogłoszeniu konkursowym z dnia 14 marca 2011 r., 

jednym z  wymaganych  dokumentów  była  kopia   Krajowego  Rejestru  Sądowego, 

ważna 3 miesiące od daty wystawienia. W związku z powyższym, z uwagi na nowe 

Rozporządzenie, Zespół przy rozpatrywaniu ofert nie brał pod uwagę ważności KRS 

za okres 3 miesięcy od daty wystawienia. 

Wykaz ofert odrzuconych z przyczyn formalnych zawiera załącznik Nr 2, który 

stanowi integralną część protokołu.

Po  wstępnej  weryfikacji  do  dalszego  etapu  oceny  ofert  pod  względem 

merytorycznym  i  finansowym  Zespół  zakwalifikował  37  projektów  spełniających 

wymogi formalne.

Przy ocenie nadesłanych ofert Zespół uwzględniał w szczególności:

1. Innowacyjność proponowanych rozwiązań,

2. Rolę i znaczenie realizowanego zadania w środowisku społecznym,

3.  Kalkulację kosztów realizacji zadania,

4. Zgodność projektu z zadaniami określonymi w ogłoszeniu,



Z 37 projektów spełniających wymogi formalne, 2 projekty nie zakwalifikowano 

do ostatecznego etapu ponieważ nie uzyskały one pozytywnej  oceny  merytoryczno 

–  finansowej   zawartości  projektu.  Szczegółowy  wykaz  ofert,  które  nie  uzyskały 

pozytywnej oceny zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część protokołu.

Ostatecznie,  w wyniku  oceny  35  ofert  otrzymało  pozytywną opinię  Zespołu. 

Następnie  Zespół  dokonał  podziału  środków finansowych na poszczególne  oferty 

analizując zadania w nich zawarte pod kątem zgodności z priorytetami zawartymi  

w  ogłoszeniu  o  konkursie,  biorąc  pod  uwagę  ich  zasadność,  celowość  oraz 

rzetelność przedstawianych kosztów (załącznik Nr 4). 

Oferty,  które  zakwalifikowały  się  do  udzielenia  wsparcia  finansowego  na 

realizację  zadań  w  obszarze  pomocy  społecznej  opiewały  na  łączną  kwotę 

782779,80  zł.  Ze  względu  na  niewspółmierną  ilość  środków  finansowych 

pochodzących  z  budżetu  Wojewody  (350.000  zł)  na  dofinansowanie  projektów 

zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w ramach konkursu ofert na wsparcie 

realizacji  zadań z obszaru pomocy społecznej,  w stosunku do zgłoszonych przez 

podmioty  potrzeb w tym zakresie,  członkowie  Zespołu  rozpatrywali  poszczególne 

elementy wniosków tak, by przyznana kwota dotacji umożliwiła zabezpieczenie, choć 

w części, wykonania zadań zgodnych z priorytetami i skierowanych bezpośrednio do 

beneficjentów. 

Zaproponowane  przez  Zespół  opiniujący  kwoty  wsparcia  na  realizację 

zgłoszonych  projektów,  zostaną  przedłożone  Wojewodzie  Świętokrzyskiemu  do 

akceptacji.

Podpisy Zespołu:

1. Grażyna Zachariasz ...................................

2. Katarzyna Arendarska ............................

3. Magdalena Dzieciaszek ......................................

4. Agnieszka Mistachowicz ...................................

5. Ewa Strychalska ...............................................

6. Gabriel Pak …………………………………..


