REGULAMIN DZIALANIA KOMISJI OCENY WNIOSKOW O
DOFINANSOWANIE ZADAN WRAMACH
PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD NAZWA^ ,,NARODOWY PROGRAM
PRZEBUDOWY DROG LOKALNYCH - ETAP II
BEZPIECZENSTWO - DOSTEJPNOSC - ROZWOJ"
W WOJEWODZTWIE WARMINSKO-MAZURSKIM

§1
Komisja Oceny Wnioskow, zwana dalej Komisja^ liczy 5 czlonkow i sklada si? z:
- 2 osob wyznaczonych przez wojewod?,
- 1 osoby wyznaczonej przez zarzajd wojewodztwa,
- 1 osoby wyznaczonej przez dyrektora oddzialu Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
i Autostrad,
- 1 osoby wyznaczonej przez komendanta wojewodzkiego Policji,
powolanych Zarza^dzeniem Nr 308 W o j e w o d y W a r m i n s k o - M a z u r s k i e g o z dnia 26
wrzesnia 2011
roku w sprawie powolania wqjewodzkiej komisji ds. oceny wnioskow
o dofmansowanie zadan w ramach programu wieloletniego pod nazw% "Narodowy program
przebudowy drog lokalnych Etap II Bezpieczenstwo - Dost^pnosc - Rozwqj".

§2
Za prac? komisji odpowiada Wojewoda Warminsko-Mazurski, ktory rozstrzyga w sprawach
spornych wynikajajcych z jej funkcjonowania.
§3
1. Pracami Komisji kieruje przewodniczajcy komisji powolany przez Wojewod? WarminskoMazurskiego sposrod czlonkow komisji.
2. Do zadan przewodniczajzego w szczegolnosci nalezy:
1) zwolywanie posiedzen komisji i przewodniczenie jej obradom,
2) nadzor nad sporzajizaniem i podpisywanie protokolow z posiedzen i innych
dokumentow komisji,
3) zebranie podpisanych deklaracji bezstronnosci od wszystkich czlonkow komisji,
§4
1. Komisja dziala kolegialnie i na posiedzeniach plenarnych.
2. Posiedzenia komisji odbywajq. si? w siedzibie Warminsko-Mazurskiego Urz?du
Wojewodzkiego w Olsztynie.
3. Czlonkowie komisji moga^ w jej siedzibie indywidualnie zapoznawac si? z wnioskami
w celu przygotowania ich oceny formalnej i merytorycznej.
4. Komisj? obowiajzuja^ terminy okreslone w harmonogramie realizacji
Programu Przebudowy Drog Lokalnych - Etap II (pkt 14 Programu).

Narodowego

5. Posiedzenie Komisji jest wazne, gdy uczestniczy w nim przewodniczajcy komisji lub
wyznaczony przez niego do przewodniczenia czlonek Komisji oraz dwoch czlonkow komisji
z zastrzezeniem §10.
1.

§5
Komisja dziala zgodnie z zasadami okreslonymi w:
1) zatwierdzonymi przez Ministra Spraw Wewn^trznych i Administracji
nastejmjajcych dokumentach:
a) Program wieloletni pod nazwq. "Narodowy program przebudowy
drog lokalnych - Etap II Bezpieczenstwo - Dost^pnosc Rozwoj",
b) Wzor wniosku o dofinansowanie w ramach programu,
c) Instrukcja wypemiania wniosku,
d) Instrukcja oceny wnioskow przez komisj^ wojewodzka^,
2) Zarzajdzeniu Nr 308 Wojewody Warminsko - Mazurskiego z dnia
26 wrzesnia 2011 roku w sprawie powolania wojewodzkiej komisji ds.
oceny wnioskow o dofinansowanie zadan w ramach programu
wieloletniego pod nazwa^ "Narodowy program przebudowy drog
lokalnych Etap II Bezpieczenstwo - Dost^pnosc - Rozwoj".
3) niniejszym regulaminie.
§6
1. Czlonkowie komisji nie mogq. bye zwiajzani z wnioskodawcami w sposob, ktory
budzilby wajtpliwosci co do ich bezstronnosci.
2. Czlonkowie komisji przed dokonaniem oceny wnioskow zobowiajzani sa^ do zlozenia
oswiadczenia o:
•

•

nie pozostawaniu w zwiajzku malzenskim albo stosunku pokrewienstwa lub
powinowactwa
w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia, oraz nie zwiajzaniu z tytulu przysposobienia opieki
lub kurateli z wnioskodawcami, z jego zast^pcami prawnymi lub czlonkami wladz
osob prawnych biora^cych udzial w post^powaniu.
nie pozostawaniu z wnioskodawcami w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
ze moze to budzic uzasadnione wajtpliwosci co do ich bezstronnosci.

3. Czlonek komisji, ktory nie zlozy wymaganego oswiadczenia jest wyla^czony ze skladu
Komisji.
4. Wzor oswiadczenia stanowi zahjcznik Nr 1 do niniejszego regulaminu
5. W przypadku wylaczenia czlonka komisji z jej skladu wojewoda powoluje
niezwlocznie nowego czlonka.

1. Komisja przyst^puje do oceny formalnej nast^pnego dnia po uplywie terminu
skiadania wnioskow.
2. Ocena formalna odbywa si? kolegialnie na posiedzeniu komisji oceny wnioskow.
3. Komisja przeprowadza ocene^ formalna^ zlozonych wnioskow poprzez ustalenie
kompletnosci i prawidlowosci dokumentow przediozonych we wniosku zgodnie
z katalogiem wymagan formalnych, ktorych nie spelnienie skutkuje odrzuceniem
wniosku, okreslonym w pkt. 2.2 Instrukcji oceny przez komisje^ wnioskow
0 dofmansowanie zadan przy pomocy listy sprawdzajajcej, stanowiajcej zatycznik nr 2
do niniejszego Regulaminu.
4. Weryfikacja speiniania wymogow formalnych moze bye wykonywana w ramach
obslugi komisji przez pracownikow Wydzialu Zarzajdzania Funduszami Europejskimi.
5. Komisja odrzuca wnioski, ktore nie spelniaj^kryteriow formalnych.

§8
Wnioski, ktore wplynejy po terminie okreslonym w harmonogramie realizacji programu
podlegaj^odrzuceniu na etapie oceny formalnej.

§9
Wnioski spelniajajce kryteria formalne kierowane sa^do oceny merytorycznej.

§10
Ocena merytoryczna
w pelnym skladzie.

wnioskow

odbywa

sie^

na

posiedzeniu

komisji

obradujajcej

§11
1. Merytorycznej oceny wnioskow dokonuje kazdy czlonek komisji indywidualnie, na
pismie, na karcie oceny wnioskow, stanowiajcej zalqcznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu, wg kazdego z osmiu kryteriow, o ktorych mowa w pkt. 10.5 Programu.
2. Wg kryterium poprawy bezpieczenstwa ilosc przyznanych punktow b^dzie zalezec
od wykazanej skali wplywu projektu na bezpieczenstwo ruchu drogowego.
Maksymalna liczba punktow wynosi 10 pkt. Szczegolowa^ punktacj§ w tym obszarze
zawiera zal^cznik nr 4 w pkt. I Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego.
3. Wg kryterium spqjnosci drogi obj^tej wnioskiem z siecia^ drog na obszarze
wojewodztwa maksymalna liczba przyznanych punktow wynosi 7 pkt. Szczegolowa^
punktacj? w tym obszarze zawiera zat^cznik nr 4 w pkt. II. Spojnosc, funkcjonalnosc
1 efektywnosc drogi objejtej wnioskiem z sieciq drog na obszarze wojewodztwa.
4. Wg kryterium wspolpracy miedzy jednostkami samorzajdu terytorialnego maksymalna
liczba przyznanych punktow wynosi 5 pkt. Szczegolowa^ punktacj^ w tym obszarze
zawiera zal^cznik nr 4 w pkt. III. Wspolpraca jednostek samorzqdu terytorialnego
oraz innychpodmiotow.
5. Wg kryterium odbudowa i przywrocenie funkcji komunikacyjnej drog uszkodzonych
lub zniszczonych w wyniku kl^ski zywiolowej maksymalna liczba przyznanych
punktow wynosi 5 pkt. Szczegolow^punktacj? w tym obszarze zawiera zal^cznik nr
4 w pkt. IV. Odbudowa drog zniszczonych w wyniku kle_ski zywiolowe.

6. Wg kryterium znaczenia zadania dla rozwoju obszarow wiejskich maksymalna liczba
przyznanych punktow wynosi 5 pkt. Szczegolowq. punktacj? w tym obszarze zawiera
zal^cznik nr 4 w pkt. V. Znaczenie zadania dla rozwoju obszarow wiejskich.
7. Wg kryterium wplywu realizacji zadania na popraw? dost?pnosci komunikacyjnej
lokalnych osrodkow gospodarczych, a takze przedsi?biorstw i zakladow pracy
0 istotnym znaczeniu dla spolecznosci lokalnej maksymalna liczba przyznanych
punktow wynosi 3 pkt. Szczegolowa^punktacj? w tym obszarze zawiera zalsjcznik nr
4 w pkt. VI. Wplyw realizacji zadania na w/w elementy.
8. Wg kryterium poprawy dost?pnosci komunikacyjnej instytucji publicznych i innych
instytucji swiadczajcych uslugi publiczne w obszarze ochrony zdrowia, edukacji
1 administracji publicznej maksymalna liczba przyznanych punktow wynosi 3 pkt.
Szczegolowa^punktacj? w tym obszarze zawiera zai^cznik nr 4 w pkt. VII. Poprawa
dost^pnosci komunikacyjnej instytucji publicznych i innych instytucji swiadczqcych
uslugi publiczne w w/w obszarach.
9. Wg kryterium poprawy polajczen drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadan
panstwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczenstwa obywateli maksymalna liczba
przyznanych punktow wynosi 2 pkt. Szczegolow^punktacj? w tym obszarze zawiera
zahjcznik nr 4 w pkt. VIII. Poprawa polqczen drogowych istotnych dla
bezpieczenstwa obywateli.
§12
1. Na podstawie wynikow oceny merytorycznej wnioskow komisja ustala wst?pna^ list?
rankingowq. wnioskow zakwalifikowanych do dofmansowania.
2. Na liscie rankingowej, obejmuja^cej wszystkie wnioski spelniajajce wymogi formalne,
umieszczane sa^kolejno wnioski wg uzyskanej najwi?kszej sumy punktow (oddzielnie
dla wnioskow gmin i oddzielnie dla wnioskow powiatow) z uwzgl^dnieniem
wnioskow ,,limitowych" przed pozostalymi wnioskami.
3. Przygotowana^ przez komisJQ wst^pna^ list? rankingowa^ zatwierdza Wojewoda
Warmifisko - Mazurski.
4. Wojewoda Warminsko - Mazurski zatwierdzona^ wst?pna^ list? rankingowa^ oglasza
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej WarminskoMazurskiego Urz?du Wojewodzkiego w Olsztynie wraz z arkuszem oceny
merytorycznej wnioskow, zawieraj^cym wyszczegolnienie cza^stkowych wynikow
oceny wedlug poszczegolnych kryteriow merytorycznych, stanowi^cych srednia^
arytmetyczna^ ocen przyznanych przez czlonkow komisji wedlug danego kryterium.
5. Do opublikowanej wst?pnej listy rankingowej wnioskodawcy w terminie 14 dni od
dnia jej ogloszenia moga^ wnosic zastrzezenia. Zastrzezenie wnioskodawcy jest
rownoznaczne z zajdaniem dokonania ponownej oceny zgloszonego przez niego
wniosku.
6. Wnoszajc zastrzezenie wnioskodawca moze dopemic wymogi formalne zgloszonego
w terminie wniosku, ktory podlegal odrzuceniu.
7. Zastrzezenia do listy rankingowej podlegaja^ rozpatrzeniu przez Komisj?. Komisja
zawiadamia wnioskodawcow o sposobie ich zalatwienia.
8. Po rozpatrzeniu zastrzezen komisja ustala i przedstawia wojewodzie do zatwierdzenia
ostateczna^ list? rankingowa wnioskow.
9. Wojewoda Warminsko - Mazurski oglasza zatwierdzona^ ostatecznq. list? rankingowa^
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Warminsko-

Mazurskiego Urz?du Wojewodzkiego w Olsztynie wraz ze zweryfikowanym
arkuszem oceny merytorycznej wnioskow, o ktorym mowa w pkt.4.
10. Wojewoda Warminsko - Mazurski list? ostatecznie zakwalifikowanych wnioskow
przedklada do zatwierdzenia ministrowi wlasciwemu do spraw administracji
publicznej, ktory publikuje ja^ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji.
§13
1. W przypadku uzyskania rownego wyniku oceny merytorycznej, o kolejnosci
wnioskow na wst?pnej liscie rankingowej decyduje Komisja. Ustalona kolejnosc
zostaje zachowana na ostatecznej liscie rankingowej wnioskow, chyba ze zmianie
ulegl wynik oceny merytorycznej.
2. Przyjmuje si? zasad? pierwszenstwa w odniesieniu do wnioskow skladanych przez
gminy w nastejmjajcej kolejnosci: gmina wiejska, gmina miejsko - wiejska, gmina
miejska, a w przypadku powiatow: powiat ziemski, powiat grodzki ( miasto na
prawach powiatu).
3. W przypadku rownej ilosci punktow dotyczacej tej samej grupy jednostek
samorzajdowych o kolejnosci na liscie rankingowej w tej grupie rozstrzyga Komisja
w glosowaniu jawnym zwykia^ wiejcszosciq. gtosow.
§14
Jezeli suma wnioskowanych do dofinansowania srodkow ze zweryfikowanych pod wzgl?dem
formalnym wnioskow, jest nizsza od sumy srodkow pozostajajcej w dyspozycji wojewody
z rezerwy celowej na realizacj? projektow (zadafi) programu na dany rok, przewodnicz^cy
komisji w>rst?puje do wojewody z wnioskiem o zezwolenie na zmian? limitow zadan dla
poszczegolnych rodzaj 6 w j ednostek.
§15
1. Posiedzenia Komisji sa^ protokolowane.
2. Protokol z posiedzenia Komisji zawiera odpowiednio:
a) termin i miejsce posiedzenia Komisji,
b) list? czlonkow Komisji biora^cych w posiedzeniu Komisji,
c) informacjej o obecnosci osob zaproszonych na posiedzenie Komisji,
d) zestawienie wnioskow rozpatrywanych na posiedzeniach Komisji,
e) informacje na temat wnioskow odrzuconych (wraz z podaniem przyczyny),
f) wyniki formalnej i merytorycznej oceny wnioskow.
3. Do protokolu zalajcza si? odpowiednio zaiajzzniki:
a) list? obecnosci czlonkow komisji,
b) list? sprawdzaja^ca^ z weryfikacji formalnej wnioskow wraz z wnioskami
i uwagami Komisji,
c) karty oceny merytorycznej wraz z deklaracjami bezstronnosci wypemione
i podpisane przez czlonkow,
d) list? rankingowa^ wnioskow wybranych do dofinansowania, podpisanq. przez
przewodnicz^cego Komisji,
e) opinie powolanych ekspertow.

Wzor protokoiu z posiedzenia Komisji stanowi zal^cznik nr 5 do niniejszego
Regulaminu.
§16
1. Wojewoda przekazuje do zatwierdzenia Ministrowi Spraw Wewnejrznych
i Administracji listQ zakwalifikowanych wnioskow wraz z kopia^ protokolow z prac
komisji oceny wnioskow i lista^ wszystkich rozpatrywanych wnioskow oraz informacja^
o zgloszonych zastrzezeniach do wst^pnej listy rankingowej i sposobie ich
zalatwienia.
2. Oryginaly protokolow z prac komisji oceny wnioskow przechowywane sa^
w Warminsko-Mazurskim Urz^dzie Wojewodzkim w Olsztynie w Wydziale
Zarzajdzania Funduszami Europe] skimi.

