
PROTOK6l 
Hanna Zdanows ka 

z posiedzenia Zespotu ds. przeprowadzenia naboru kandydat6w do l6dzkiej Rady Dziatalnosci 

Poiytku Publicznego III kadencji w dniu 11 grudnia 2015 r., powotanego Zarz'ldzeniem 

Nr 2204/VII/1S Prezydenta Miasta lodzi z dnia 30 paidziernika 2015 r. 

Uczestnicy posiedzenia: 

1) Przewodniczqcy: 

2-5) Cztonkowie: 

Przebieg posiedzenia i ustalenia: 

Artur Sk6rzak 

Kierownik Oddziatu ds. Wsp6tpracy z Organizacjami 

Pozarzqdowymi w Biurze ds. Partycypacji Spotecznej 

w Departamencie Komunikacji Spotecznej i Zdrowia UMl; 

Ewa Owczarek 

przedstawiciel Biura ds. Partycypacji Spotecznej 

w Departamencie Komunikacji Spotecznej i Zdrowia UMl; 

Matgorzata Moskwa-Wodnicka 

radna Rady Miejskiej w lodzi; 

Elibieta Ejsbrejner-G6rska 

przedstawiciel organizacji pozarzqdowych; 

Anna Kotodziejczak 

przedstawiciel organizacji pozarzqdowych . 

Posiedzenie Zespotu ds. przeprowadzenia naboru kandydat6w do l6dzkiej Rady Dziatalnosci 

Poiytku Publicznego III kadencji odbyto si~ w dniu 11 grudnia 2015 r. w siedzibie Biura 

ds. Partycypacji Spotecznej przy ul. Piotrkowskiej 115. Przewodniczyt mu p. Artur Sk6rzak - kierownik 

Oddziatu ds. Wsp6tpracy z Drganizacjami Pozarzqdowymi w Biurze ds. Partycypacji Spotecznej 

(w zast~pstwie p. Grzegorza Justynskiego - Dyrektora Biura ds. Partycypacji Spotecznej). 

Na posiedzeniu, w roli obserwatora, byt obecny p. lukasz Prykowski - Petnomocnik Prezydenta 

Miasta lodzi ds. Wsp6tpracy z Organizacjami Pozarzqdowymi. Nie stawit si~ p. Marcin Zalewski -

radny Rady Miejskiej w lodzi. Lista obecnosci cztonk6w Zespotu stanowi zatqcznik nr 1 do niniejszego 

protokotu. 

Po powitaniu Przewodniczqcy zaproponowat cztonkom Zespotu nast~pujqcy porzqdek 

posiedzenia: 

1. Przedstawienie podstawy prawnej regulujqcej nab6r kandydatow do l6dzkiej Rady Dziatalnosci 

Poiytku Publicznego III kadencji. 

2. Rozstrzygniecie co do zgodnosci kart do gtosowania z formalnymi wymogami naboru. 

3. Prezentacja wynik6w gtosowania na kandydat6w do l6dzkiej Rady Dziatalnosci Poiytku 

Publicznego III kadencji. 

4. Zakonczenie prac Zespotu. 



Cztonkowie Zespotu jednogtosnie przyj~li proponowany porzqdek posiedzenia . Nast~pnie 

Przewodniczqcy przedstawit podstaw~ prawnq regulujqcq nab6r kandydat6w do t6dzkiej Rady 

Dziatalnosci Poiytku Publicznego III kadencji. W dalszej cz~sci posiedzenia przystqpiono do 

rozstrzygni~cia zgodnosci kart do gtosowania z formalnymi wymogami naboru. 

Zestawienie gtos6w oddanych na kandydat6w do t6dzkiej Rady Dziatalnosci Poiytku 

Publicznego III kadencji stanowi zatqcznik nr 2 do niniejszego protokotu. 

W dalszej cz~sci posiedzenia p. tukasz Prykowski - Petnomocnik Prezydenta Miasta todzi 

ds. Wsp6tpracy z Organizacjami Pozarzqdowymi zaproponowat aby opublikowac list~ rankingowq 

kandydat6w, kt6rzy zostali wybrani do t6dzkiej Rady Dziatalnosci Poiytku Publicznego wraz 

z informacjq 0 liczbie uzyskanych gtos6w oraz list~ organizacji pozarzqdowych, kt6re oddaty gtos 

i list~ organizacji pozarzqdowych, kt6rych gtosy zostaty uznane za niewaine. Cztonkowie Zespotu 

jednogtosnie zaakceptowali t~ propozycj~. Cztonkowie Zespotu podj~li takie decyzj~ 0 dopisaniu 

Fundacji Edukacyjnej Sitaczka do listy organizacji pozarzqdowych, kt6rych gtosy zostaty uznane za 

niewaine (gtos zostat oddany drogq elektronicznq). 

Nast~pnie, na wniosek Przewodniczqcego, cztonkowie Zespotu jednogtosnie postanowili 

zarekomendowac Prezydentowi Miasta todzi kandydatury 9 przedstawicieli organizacji 

pozarzqdowych, kt6rzy w wyniku gtosowania uzyskali najwi~kszq liczb~ gtos6w. 

Wykaz kandydat6w do t6dzkiej Rady Dziatalnosci Poiytku Publicznego III kadencji, kt6rzy 

uzyskali najwi~kszq liczb~ gtos6w stanowi zatqcznik nr 3 do niniejszego protokotu. 

Przewodniczqcy podzi~kowat uczestnikom posiedzenia za prac~ w Zespole. Na tym posiedzenie 

Zespotu zakorkzono. 


