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INSTRUKCJA 

OCENY PRZEZ KOMISJĘ WOJEWÓDZKĄ 
WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE  

PRZEBUDOWY, BUDOWY, REMONTU DROGI LOKALNEJ 
 w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą  

„NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH  
2008-2011” 

 
1. Uwagi ogólne: 

1.1. Komisja działa na podstawie uchwały Nr 233/2008 Rady Ministrów  
z dnia 28 października 2008 r.  w sprawie ustanowienia Programu 
Wieloletniego pod nazwą ”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY 
DRÓG LOKALNYCH  2008 – 2011” (pkt.6.7.  załącznika) oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie 
udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na 
przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. 
Nr 53, poz. 435); 

1.2. Niniejszą instrukcję opracowano na podstawie pkt.6.4. załącznika do 
ww. uchwały Rady Ministrów; 

2. Powołanie i tryb pracy komisji: 
2.1. Komisję powołuje wojewoda i wyznacza z jej składu przewodniczącego; 
2.2. Wojewoda odpowiada za prace komisji i rozstrzyga w sprawach 

spornych wynikających z jej funkcjonowania; 
2.3. Komisja działa kolegialnie i na posiedzeniach plenarnych;  

Komisję obowiązują terminy określone w programie (pkt.8  
Harmonogram realizacji programu); 

2.4. Członkowie komisji mogą indywidualnie zapoznawać się z wnioskami 
w celu dokonywania ich oceny formalnej i merytorycznej; 

2.5. Projekt regulaminu pracy komisji przyjęty przez komisję zatwierdza 
wojewoda. 

3. Ocena formalna wniosków: 
3.1. Do oceny formalnej wniosków i ich odrzucenia upoważniona jest tylko 

komisja; 
3.2. Do weryfikacji wniosków pod względem formalnym wojewoda może 

wyznaczyć dodatkowych pracowników nie będących członkami 
komisji; 

3.3. Wniosek spełnia kryteria formalne, jeśli jest zgodny z postanowieniami   
Programu i wymogami zawartymi w kwestionariuszu (katalog wymogów 
formalnych); 

3.4. Wnioski spełniające kryteria formalne kierowane są do oceny 
merytorycznej. 

4. Ocena merytoryczna wniosków: 
4.1. Merytorycznej oceny wniosków spełniających wymogi formalne 

dokonuje każdy członek komisji indywidualnie, na piśmie, wg 
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każdego z trzech kryteriów (obszarów oceny), o których mowa  
w pkt.6.6.; 

4.2. Na liście rankingowej umieszczane są kolejno wnioski wg uzyskanej 
największej sumy punktów aż do wyczerpania limitu środków,  
o którym mowa w p.5.6 załącznika do uchwały RM; 

4.3. Jeżeli suma wnioskowanych do dofinansowania środków ze 
zweryfikowanych pod względem formalnym wniosków jest niższa od 
sumy środków pozostającej w dyspozycji wojewody z rezerwy 
celowej na realizację zadań Programu na dany rok, przewodniczący 
komisji występuje do wojewody z wnioskiem o zezwolenie na 
rozpatrzenie więcej niż jednego wniosku zarządcy drogi gminnej lub 
dwóch wniosków powiatu; 

4.4. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń przez komisję wojewodowie przesyłają 
listy zakwalifikowanych wniosków do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w terminie do dnia 17 listopada 2009/2010 r., w celu 
zatwierdzenia. 

4.5. Wojewodowie przekazują Ministrowi Spraw Wewnętrznych  
i Administracji protokół komisji z listą rozpatrywanych wniosków. 

 
 


