Z a r z ^ d z e n i e Nr jOo
WOJEWODY

WARMINSKO-MAZURSKIEGO

zdnia^o wrzesnia 2011 roku
w sprawie powolania wojewodzkiej komisji ds. oceny wnioskow o dofinansowanie zadari
w ramach programu wieloletniego pod nazwa^ "Narodowy program przebudowy drog
lokalnych - Etap II Bezpieczenstwo - Dost£pnosc - Rozwoj"
Na podstawie art. 17, art. 18 ust. 2 oraz art. 22 pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia
2009 r. o wojewodzie i administracji rza^dowej w wojewodztwie ( Dz.U. 2009 r., Nr 31, poz. 206 ze
zm. ) w zwiajzku z § 3 Rozporzaxlzenia Rady Ministrow z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie
udzielania dotacji celowych dla jednostek samorza^du terytorialnego na przebudow?, budowe^ lub
remonty drog powiatowych i gminnych (Dz. U. 2009 r., Nr 53., poz. 435 ze zm.) oraz pkt. 7.2.
programu wieloletniego pod nazwa^ "Narodowy program przebudowy drog lokalnych - Etap II
Bezpieczenstwo - Dostejinosc - Rozwoj", stanowia^cego zala^cznik do Uchwaly Rady Ministrow
z dnia 6 wrzesnia 2011 r., zarz^dza si§, co nastejmje:
§1

Powoluje sie^ wojewodzka^ komisj? ds. oceny wnioskow o dofinansowanie zadan

w ramach

"Narodowego programu przebudowy drog lokalnych - Etap II Bezpieczenstwo - Dostejmosc Rozwoj" ustanowionego uchwala^ Rady Ministrow z dnia 6 wrzesnia 2011 r. , zwana^ dalej
"Komisja^".
§2

W sklad Komisji wchodza^:
1) Bozena Kijd/iela - Dyrektor Wydzialu Zarzajdzania Funduszami Europejskimi
w Warminsko - Mazurskim Urz^dzie Wojewodzkim -

przewodnicz^ca

Komisji,
2) Izabela

Sielicka

-

Werner

Architektoniczno - Budowlanej

-

Kierownik

Oddzialu

Administracji

w Warminsko - Mazurskim Urz^dzie

Wojewodzkim - czlonek Komisji,
3) Tomasz Szczyglewski - Dyrektor Zarzajdu Drog Wojewodzkich w Olsztynie
- czlonek Komisji,
4) Krzysztof Walaszczyk - ekspert Wydzialu Prewencji i Ruchu Drogowego
Komendy Wojewodzkiej Policji w Olsztynie - czlonek Komisji,
5) Konrad Korenik - Naczelnik Wydzialu Planowania w Generalnej Dyrekcji
Drog Krajowych i Autostrad - czlonek Komisji.

§3
1. Komisja upowazniona jest do:
a) dokonania oceny formalnej wnioskow o dofinansowanie,
b) odrzucenia wnioskow nie spelniajacych kryteriow formalnych tj. niezgodnych
z postanowieniami Programu i wymogami formalnymi okreslonymi w formularzu
wniosku o dofinansowanie,
c) dokonanie oceny merytorycznej wnioskow o dofinansowanie,
d) przygotowania list rankingowych projektow po ocenie merytorycznej,
e) rozpatrzenia zastrzezen wnoszonych do list rankingowych projektow.
2. Komisja realizuje swoje zadania w nastejmj^cych terminach:
•

6.10.2011 r. -

31.10.2011 r. -

ocena formalna i merytoryczna wnioskow

o dofinansowanie oraz przedlozenie Wojewodzie Warminsko - Mazurskiemu
wst^pnych list rankingowych wnioskow,
•

do 30.11.2011 r. - rozpatrzenie zastrzezen wniesionych przez wnioskodawcow do list
rankingowych.

3. Komisja dziala zgodnie z zasadami zatwierdzonymi przez Ministra Spraw Wewnejrznych
i Administracji, okreslonymi w nastejaijajcych dokumentach:
a) Program wieloletni pod nazwa^ "Narodowy program przebudowy drog lokalnych - Etap
II Bezpieczehstwo - Dostejmosc - Rozwqj",
b) Wzor wniosku o dofinansowanie w ramach programu,
c) Instrukcja wypelniania wniosku,
d) Instrukcja oceny wnioskow przez komisje_ wojewodzka..
4. Szczegolowy tryb pracy Komisji okresla Regulamin przyj^ty przez Komisj? zwykla.
wiejcszoscia^ glosow na pierwszym jej posiedzeniu,
5. Projekt regulaminu Komisji podlega zatwierdzeniu przez Wojewod? WarminskoMazurskiego.
§4

1.

Obstug£ techniczno - organizacyjna^ Komisji sprawuje Wydzial Zarza^dzania Funduszami
Europejskimi Warminsko - Mazurskiego Urz^du Wojewodzkiego w Olsztynie,

2. Obsluga techniczno - organizacyjna obejmuje w szczegolnosci:
a) przyjmowanie i rejestracj? wnioskow o dofinansowanie,
b) weryfikowanie wnioskow o dofinansowanie przez wyznaczonych pracownikow
»
Wydzialu,

c) udzielanie przez upowaznionych przez Dyrektora Wydziahi pracownikow
w ramach Punktu Kontaktowego informacji o zasadach realizacji Programu,
w tym zasadach sporza^dzania wniosku o dofmansowanie,
d) obshiga biurowa posiedzen Komisji,
e) przygotowywanie materialow do publikacji w BIP.

§5

Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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