Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 14.12.2010 r.

Ogłoszenie o naborze
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i
wolontariacie
do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych
I.

Informacje ogólne

1. Zarząd
Województwa
Łódzkiego
zaprasza
przedstawicieli
organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie do zgłaszania
kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych
konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych w 2011 roku.
2. Zasady i kryteria naboru określone zostały w uchwale Zarządu Województwa
Łódzkiego w sprawie ustalenia kryteriów i zasad naboru przedstawicieli organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie do bazy
kandydatów na członków komisji konkursowych oraz w niniejszym ogłoszeniu.
II. Wymagania stawiane członkom komisji
1. Członkiem komisji moŜe być osoba która:
1) jest pełnoletnia;
2) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z
pełni praw
publicznych;
3) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie;
4) wyraziła zgodę na kandydowanie i udział w pracach komisji ;
5) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
dla dokumentacji powołania członków komisji konkursowych (zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z
2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
6) posiada niezbędną wiedzę z zakresu ustawy o działalności poŜytku
publicznego
i wolontariacie, oraz ustawy o finansach publicznych,
7) posiada łącznie co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy związanej
z przygotowywaniem wniosków o dotację lub realizacją projektów
finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z dotacji
lub w pracy związanej z rozliczaniem dotacji,
8) nie reprezentuje organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art.3 ust.3 ustawy biorących udział w konkursie.
2. W razie braku wśród kandydatów wystarczającej liczby osób spełniających warunek
określony w ust.1 pkt 7, członkiem moŜe być osoba spełniająca jedynie warunki

określone w ust.1 pkt 1-6 i pkt.8.

III. Sposób zgłaszania kandydatów
1. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:
1) organizacje pozarządowe;
2) podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie;
2. Zgłoszenia naleŜy dokonać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego ogłoszenia.
3. Do zgłoszenia naleŜy załączyć oświadczenie kandydata o:
1) wyraŜeniu zgody na kandydowanie i udział w pracach komisji;
2) posiadaniu doświadczenia w zakresie określonym w rozdziale II ust.1 pkt 7
ogłoszenia;
3) niekaralności za przestępstwo umyślne oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych;
4) wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych dla dokumentacji powołania członków komisji konkursowych
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
5) wyraŜeniu zgody na upublicznienie informacji zawartych w zgłoszeniu;
- zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
4. Do zgłoszenia moŜna załączyć imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od
innych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy stanowiące wyraz poparcia dla kandydatury, zgodnie ze wzorem określonym
w załączniku Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia. Organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy mogą udzielić rekomendacji
więcej niŜ jednemu kandydatowi.
IV. Miejsce i termin składania dokumentów
1. Zgłoszenia naleŜy złoŜyć:
1) osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul.
Snycerska 8, 91-302 Łódź. /sekretariat pok. Nr 17/
2) lub za pośrednictwem poczty na adres o którym mowa w ust.1 pkt 1.
w terminie do dnia 28 grudnia roku.
2. Dokumenty, o których mowa w ust.1 naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie z
dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej”.
3. O terminowości dokonania zgłoszenia w sposób o którym mowa w ust.1 pkt.2
decyduje data wpływu zgłoszenia do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej.
4. Zgłoszenia złoŜone po terminie, niekompletne oraz zawierające błędy zostaną
pozostawione bez rozpatrzenia
V. Wybór kandydatów z bazy do prac w komisji konkursowej

1. Po ogłoszeniu konkursu w obszarze właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi lub wojewódzkiej jednostki organizacyjnej z
obszaru:
a) kultura fizyczna i sport, turystyka i krajoznawstwo;
b) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
c) ochrona i promocja zdrowia;
d) pomoc społeczna obejmująca pomoc społeczną, politykę
prorodzinną, działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi, przemocy i HIV/AIDS;
e) integracja środowisk kombatantów i osób represjonowanych;
f) działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa narodowego.
kaŜdy z Kierowników/Dyrektorów dokona wyboru od dwóch do trzech osób spośród
kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 ustawy, z zastrzeŜeniem ust. 2.
2. Dokując wyboru naleŜy kierować się następującymi zasadami:
1) kandydat musi spełniać wymagania określone w rozdziale II niniejszego
ogłoszenia;
2) pierwszeństwo wyboru mają
kandydaci posiadający rekomendacje od
największej liczby organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy;
3) w razie posiadania tej samej ilości rekomendacji pierwszeństwo mają
kandydaci posiadający większe doświadczenie w zakresie o którym mowa w
rozdziale II ust.1 pkt 7;
4) w razie posiadania doświadczenia w takim samym wymiarze
Kierownik/Dyrektor dokonuje wyboru na podstawie oceny uzasadnienia
kandydatur przedstawionych
w formularzu zgłoszenia kandydata.
3. Osoby wybrane przez Kierowników/Dyrektorów zostaną przedstawione Zarządowi
Województwa Łódzkiego, który powołuje przedstawionych kandydatów na członków
komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie.
4. Organizacja pozarządowa, która zgłosiła kandydata wybranego na członka Komisji,
zostanie poinformowana przez właściwego Kierownika/Dyrektora właściwej
merytorycznie komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego lub wojewódzkiej
jednostki organizacyjnej o dokonaniu wyboru listownie oraz telefonicznie.

