Protokół
z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu do spraw realizacji rządowego programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
z dnia 27 lutego 2017r.

W dniu 27 lutego 2017 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu do spraw realizacji
rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 mające na celu rekomendację do dofinansowania wybranych
projektów z terenu województwa, złożonych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach
ogłoszonego konkursu.
Liczba projektów przekazywanych przez Urzędy Wojewódzkie do MSWiA ustalona została na max. 15
najlepszych projektów ze wszystkich celów szczegółowych, a mianowicie:
Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem
tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa max. 6 projektów, w tym:
4 projekty na cel szczegółowy,
1 projekt na działanie „Dzielnicowy bliżej nas”,
1 mikroprojekt.
-

-

-

-

Cel szczegółowy nr 2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży max. 5
projektów, w tym:
2 projekty na cel szczegółowy
1 projekt przeciwdziałający internetowemu hejtowi i mowie nienawiści,
1 projekt dotyczący zapobiegania i walki z „dopalaczami”,
1 mikroprojekt.
-

-

-

-

-

Cel szczegółowy nr 3: Edukacja dla bezpieczeństwa max. 4 projekty, w tym:
2 projekty na cel szczegółowy,
1 projekt wspierający działania w zakresie edukacji osób starszych seniorów,
1 mikroprojekt.
-

-

—

-

-

Ponadto w ramach Programu możliwe jest przesłanie projektów dotyczących modernizacji przejść
dla pieszych suma projektów na województwo świętokrzyskie w kwocie 100.000 zł.
—

W ramach ogłoszonego w dniu 12 stycznia 2017 roku naboru wniosków konkursowych, do Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
wpłynęły 52 projekty—32 projekty jst oraz 20 projektów organizacji pozarządowych.
W dniu 21 lutego br. działająca w ramach Zespołu Komisja ds. oceny projektów w składzie:
1)
2)
3)
4)

Koordynator wojewódzki z ramienia ŚUW w Kielcach Ewa Mazurek;
Koordynator wojewódzki z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
Monika Wierzbicka;
Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Adam Zaborowski;
Przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach Anna Krupa;
—

—

—

—

5)

Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Kielcach

—

Sylwia Kurtek;

dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków przyznając wartości punktowe
poszczególnym projektom, zgodnie z wzorami kart ocen merytorycznych projektów przygotowanych
przez MSW1A. W trakcie posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu koordynator wojewódzki programu
Razem bezpieczniej omówił założenia projektowe beneficjentów, których wnioski uzyskały najwyższą
punktację. Spośród omówionych projektów członkowie Wojewódzkiego Zespołu do spraw realizacji
rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka
dokonali ostatecznego wyboru projektów rekomendowanych do
dofinansowania załącznik nr 2. Wybrane wnioski zostaną przesłane do Międzyresortowego Zespołu
ds. Programu działającego przy MSWiA celem dokonania dalszej ich oceny. Międzyresortowy Zespół
ds. Programu po przeprowadzeniu oceny wniosków przesłanych przez poszczególne województwa
przedłoży właściwemu ministrowi do spraw wewnętrznych propozycję podziału rezerwy celowej
zabezpieczonej w budżecie państwa na dofinansowanie projektów w roku 2017.
—

Podpisy członków Wojewódzkiego Zespołu ds.. realizacji Programu:

1.

Agata Wojtyszek

2.

Michał Warszawski

3.

Joanna Janiszewska Bujała

4.

Anna Gromska

5.

Marzena Piórkowska

6.

Sławomir Pietrzykowski

7.

Grzegorz Otręba

8.

Zbigniew Wojciechowski

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Załączniki:
1. Lista obecności
2. Zestawienie wniosków rekomendowanych do dofinansowania

