
UCHWAŁA Nr 307 / 6087 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 24 sierpnia 2021r. 

 
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach 

II edycji otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Województwa 
Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2021 roku. 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2c, 2d i 2f ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), 

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), Uchwały NR XXIX/501/20 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy 

Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021  

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Powołuje Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach 

II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 

Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2021 roku,  

2. W skład Komisji wchodzą: 

1) Pani Wioletta Rejman – Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki 

i Współpracy Gospodarczej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego – Członek Komisji, 

2) Pani Joanna Sitarz – kierownik Oddziału turystyki w Departamencie Promocji, 

Turystyki i Współpracy Gospodarczej, Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego – Przewodniczący Komisji, 

3) Pani Kinga Aleksandrowicz-Kostępska – Główny specjalista w Oddziale 

turystyki w Departamencie Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej, 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – Zastępca 

Przewodniczącego Komisji, 

4) Pani Natalia Nowicka – pomoc administracyjna w Oddziale turystyki 

w Departamencie Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – Członek Komisji, 

5) Pani Monika Piątek-Kozioł, Główny specjalista w Oddziale turystyki 

w Departamencie Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – Członek Komisji, 

6) Pan Maciej Kunysz – przedstawiciel Rady Pożytku Publicznego - Członek 

Komisji. 

 



§ 2 

 

1. Komisja pracuje zgodnie z zapisami §22-30 Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/501/20 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2020 roku, a także zapisami ogłoszenia 

o otwartym konkursie ofert (rozdział IX, pkt. 2-16).  

2. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem 

COVID-19 oraz celem przeprowadzenia całej procedury konkursu w terminach 

wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) dopuszcza się możliwość, 

aby prace Komisji konkursowej odbywały się w trybie zdalnym, z wykorzystaniem 

środków porozumiewania się na odległość. 

3. Zasady organizacji posiedzeń Komisji konkursowej w trybie zdalnym określa 

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Zasady organizacji posiedzenia Komisji konkursowej w trybie zdalnym zostaną 

przekazane członkom komisji przez Przewodniczącego Komisji konkursowej, 

za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni kalendarzowych 

od daty podjęcia Uchwały przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Promocji, Turystyki 

i Współpracy Gospodarczej.  

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr 307/6087 /21 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 24 sierpnia 2021r.   

 

 

Zasady organizacji pracy Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych 

w ramach II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2021 roku 

w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

 

1. Organizacja i realizacja procesu pracy Komisji konkursowej w trybie zdalnym 

należy do Przewodniczącego Komisji konkursowej lub jego Zastępcy. 

2. Decyzję o trybie posiedzenia Komisji konkursowej oraz ilości posiedzeń, w tym 

o ewentualnym podziale posiedzeń - na kilka krótszych spotkań, z uwagi 

na liczbę ofert do omówienia lub dostępność systemów informatycznych 

do organizacji telekonferencji podejmuje Przewodniczący Komisji, w oparciu 

o aktualnie panujące obostrzenia epidemiologiczne, obowiązuje w tym zakresie 

przepisy prawa oraz wewnętrzne regulacje Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego. 

3. Posiedzenia Komisji konkursowej w trybie zdalnym zwołuje i prowadzi 

Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca. 

4. Członkowie Komisji konkursowej zobowiązują się do pozostawania w kontakcie 

mailowym i telefonicznym z Przewodniczącym Komisji konkursowej lub jego 

Zastępcą, szczególności do przekazywania informacji i dokumentów w terminach 

wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcę oraz 

stawiennictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego celem 

złożenia podpisów, z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

5. Członkowie Komisji zostaną powiadomieni o terminach posiedzeń w trybie 

zdalnym drogą mailową lub telefoniczną po zakończeniu okresu składania ofert 

w I edycji konkursu, tj. po 18 marca 2021 r.  

6. Posiedzenia Komisji konkursowej w trybie zdalnym będą odbywać się 

za pośrednictwem programu komputerowego „Webex” lub innego systemu 

umożliwiającego przeprowadzenie wideokonferencji.  

7. Kwestie techniczno-organizacyjne dotyczące obsługi programu zostaną 

zapewnione przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej 

w ścisłej współpracy ze służbami informatycznymi w Departamencie 

Organizacyjno-Prawnym. 

8. Informacje niezbędne do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji konkursowej 

w trybie zdalnym (link do strony logowania, kody PIN, etc.) zostaną przesłane 

Członkom Komisji konkursowej drogą mailową przez Przewodniczącego Komisji 

konkursowej przed każdym posiedzeniem Komisji. 

9. Po zakończeniu oceny formalnej ofert Przewodniczący Komisji konkursowej lub 

jego Zastępca prześle Członkom Komisji listę ofert ocenionych pozytywnie pod 

względem formalnym. 



10. Członkowie Komisji są zobowiązani do zapoznania się z listą ofert, wydruku we 

własnym zakresie i wypełnienia Oświadczenia o bezstronności oraz dostarczenia 

dokumentu do Przewodniczącego Komisji konkursowej w terminie wskazanym 

przez Przewodniczącego Komisji, przed pierwszym posiedzeniem Komisji 

konkursowej. 

11. Podczas pierwszego posiedzenia Komisji konkursowej Departament Promocji, 

Turystyki i Współpracy Gospodarczej zorganizuje losowanie ofert 

do opiniowania, w sposób zapewniający transparentność procesu. 

12. Przewodniczący Komisji konkursowej lub jego Zastępca przekaże drogą mailową 

Członkom komisji karty oceny merytorycznej wraz ofertami podlegającymi 

indywidualnej ocenie merytorycznej, w terminie do 1 dnia roboczego od daty 

posiedzenia Komisji konkursowej. 

13. Członkowie Komisji konkursowej, którzy opiniują ofertę indywidualnie 

przedstawiają ocenę wraz z uzasadnieniem w trakcie zdalnego posiedzenia 

Komisji. 

14. Ocena punktowa oferty stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez 

oceniających ofertę. 

15. O ostatecznej ocenie punktowej decyduje Komisja konkursowa w głosowaniu. 

16. Podczas trwania zdalnego posiedzenia Komisji konkursowej prowadzący obrady 

po przeprowadzonym głosowaniu nad ostateczną oceną punktową 

poszczególnych ofert informuje o wyniku głosowania. 

17. W sprawach nieuregulowanych powyższymi zasadami zastosowanie mają 

dotychczasowe regulacje dotyczące organizacji pracy Komisji określone 

w § 22-30 „Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2020”, stanowiącego załącznik do Uchwały 

NR XXIX/501/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 listopada 

2020 r. w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa 

Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 oraz zapisy 

zapisami ogłoszenia o konkursie (rozdział IX, pkt. 2-16).  

 

 

 


