ZARZ~DZENIE Nr .25':f9NIII/19

PREZYDENTA MIASTA LODZI
z dnia ) 4 LC6t-ofu k 2019 r.

w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarz~dowych oraz podmiot6w 0 kt6rych
mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku puhlicznego
i 0 wolontariacie, prowadz~cych dzialalnosc na terenie miasta Lodzi do L6dzkiej Rady
Dzialalnosci Poiytku Publicznego.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'l.dzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz § 4, § 6 i § 10 ust.l Trybu
powolywania czlonk6w L6dzkiej Rady Dzialalnosci Pozytku Publicznego, stanowi'l.cego
za1'l.cznik Nr 1 do uchwaly Nr IX/318/19 Rady Miejskiej wLodzi z dnia 8 maja 2019 r. w
sprawie przyj~cia "Trybu powolywania czlonk6w oraz sposobu organizacji i trybu dzialania
L6dzkiej Rady Dzialalnosci Pozytku Publicznego" (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3174)
zarz~dzam,

co

nast~puje:

§ 1. Oglaszam nab6r przedstawicieli organizacji pozarz'l.dowych oraz podmiot6w
o kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku
publicznego i 0 wolontariacie, prowadz'l.cych dzialalnosc na terenie miasta Lodzi do L6dzkiej
Rady Dzialalnosci Pozytku Publicznego, zwanej dalej Rad'l..
§ 2. 1. Ogloszenie 0 naborze, 0 kt6rym mowa w § 1, stanowi za1'l.cznik Nr 1 do
zarz'l.dzenia.
2. Ogloszenie, 0 kt6rym mowa w § 1 podaje si~ do publicznej wiadomosci poprzez
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi pod adresem
intemetowym (http://bip.uml.lodz.pl).
§ 3. 1. Powoluj~ Zesp61 ds. przeprowadzenia naboru, 0 kt6rym mowa w § 1, zwany dalej
Zespolem, w skladzie:
- Grzegorz Justynski
1) Przewodnicz'l.cy
Dyrektor Biura ds.
Partycypacji Spolecznej
w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni
Urz~du Miasta Lodzi;
2- 3) Czlonkowie:

- dw6ch przedstawicieli Biura ds. Partycypacji
Spolecznej w Departamencie Polityki Spolecznej
i Zieleni Urz~du Miasta Lodzi.

2. Do udzialu w pracach Zespolu zapraszam:
1) dw6ch przedstawicieli reprezentuj'l.cych organizacje pozarz'l.dowe lub podmioty wymienione
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie;
2) dw6ch Radnych Rady Miejskiej w Lodzi.
§ 4. 1. Zesp61 przeprowadza nab6r i przedstawia wyniki glosowania do zatwierdzenia
Prezydentowi Miasta Lodzi dzialaj'l.c na podstawie uchwaly Nr IX/318/19 Rady Miejskiej
w Lodzi z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyj~cia "Trybu powolywania czlonk6w oraz
sposobu organizacji i trybu dzialania L6dzkiej Rady Dzialalnosci Pozytku Publicznego".
2. Zesp61 na swoim pierwszym posiedzeniu przyjmuje regulamin pracy Zespolu.

§ 5. 1. Do naboru moget przystcwic kandydaci, 0 ktorych mowa w § 4 Trybu powolywania
czlonkow Lodzkiej Rady Dzialalnosci Pozytku Publicznego, stanowietcego zaletcznik Nr 1
do uchwaly Nr IXl318119 Rady Miejskiej wLodzi z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyj~cia
"Trybu powolywania czlonkow oraz sposobu organizacji i trybu dzialania Lodzkiej Rady
Dzialalnosci Pozytku Publicznego".
2. Zgloszenia kandydatow nalezy zlozyc na formularzu zgloszenia kandydata do Rady,
ktorego wzor stanowi zaletcznik Nr 2 do zarzetdzenia.
§ 6. Ustalam wzor karty do glosowania na kandydatow do Rady,
ust. 1, stanowietcy zaletcznik N r 3 do zarzetdzenia.

0

ktorych mowa w § 5

§ 7. Wykonanie zarzetdzenia powierzam Dyrektorowi Biura ds. Partycypacji Spolecznej
w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urz~du Miasta Lodzi.
§ 8. Zarzetdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

Hanna ZDANOWSKA

Zahtcznik Nr 1
do zarzetdzenia N r .25:f S NIH/1 9
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia ) 4 L~ ?t0r-oia.. 2019 r.
OGLOSZENIE
Prezydent Miasta Lodzi
oglasza nabor przedstawicieli organizacji pozarz~dowych oraz podmiotow 0 ktorych
mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku publicznego
i 0 wolontariacie, prowadz~cych dzialalnosc na terenie miasta Lodzi do Lodzkiej Rady
Dzialalnosci Poiytku Publicznego.
Warunki naboru:

1. Kandydatow organizacji pozarzetdowych oraz podmiotow, 0 ktorych mowa wart. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 668 i 1570), zwanych dalej organizacjami pozarzetdowymi, na czlonkow
Rady, zwanych dalej kandydatami, zglasza si~ na formularzu, stanowietcym zaletcznik Nr 2 do
zarzetdzenia, dost~pnym w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem intemetowym
(htlp://bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu Urz~du Miasta Lodzi w zakladce "organizacje
pozarzetdowe" (www.uml.lodz/ngo).
2. Kazdy z kandydatow winien bye zgloszony przez organizacje pozarzetdowe,
prowadzetce dzialalnose na terenie miasta Lodzi, przy czym kandydat nie musi bye czlonkiem
organizacj i pozarzetdowej.
3. Kandydatow mozna zglaszae w
Prezydenta Miasta Lodzi.

ci~u

21 dni od daty ogloszenia naboru przez

4. Kandydaci zgloszeni po terminie okreslonym w pkt 3, nie

b~det uwzgl~dniani.

5. Lista kandydatow, spelniajetcych wymog oraz term in okreslone w pkt 2 i 3, zostaje
umieszczona na Portalu Urz~du Miasta Lodzi w zakladce "organizacje pozarzetdowe"
(www.uml.lodz.pllngo) niezwlocznie po zakonczeniu naboru.
6. Po zakonczeniu naboru kandydatow odbywa si~ otwarte spotkanie kandydatow do
Rady z organizacjami pozarzetdowymi poswi~cone prezentacji zamierzen kandydatow.
7. W ci~u 14 dni od daty spotkania, 0 ktorym mowa w pkt 6, kazda organizacja
pozarzetdowa, posiadajetca siedzib~ lub jednostk~ organizacyjnet na terenie Lodzi, ktora
prowadzi dzialania na rzecz mieszkancow Lodzi, moze glosowae na trzech kandydatow
z listy, 0 ktorej mowa w pkt 5, na karcie do glosowania, stanowietcej za1etcznik Nr 3 do
zarzetdzenia, dost~pnej w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi
(htlp://bip.uml.lodz.pl) oraz na stronie Urz~du Miasta Lodzi w zakladce "organizacje
pozarzetdowe" (www.uml.lodz.pllngo), przy czym wybor danego kandydata winien zostae
potwierdzony podpisami osob upowaznionych do skladania oswiadczen woli w imieniu
organizacji pozarzetdowej.

8. Karty do glosowania nalezy skladae w zapiecz~towanych kopertach, z adnotacj'l
"Wybory do Lodzkiej Rady Dzialalnosci Pozytku Publicznego", w Biurze ds. Partycypacji
Spolecznej w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urz~du Miasta Lodzi przy
ul. Piotrkowskiej 115 (sekretariat II pi~tro, pokoj nr 1), w godzinach pracy Urz~du Miasta
Lodzi.
9. Karty do glosowania, ktore wplyn'l po terminie granicznym glosowania, okreslonym
w pkt 7 oraz zostan'l podpisane przez osoby nieupowaZnione, nie b~d'l rozpatrywane.
10. Wyniki glosowania, 0 ktorym mowa w pkt 7, Zespol ds. przeprowadzenia naboru
kandydatow do Lodzkiej Rady Dzialalnosci Pozytku Publicznego, powolany zarz'ldzeniem
Prezydenta Miasta Lodzi przedstawia do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Lodzi.
11. Wyniki glosowania uwzgl~dniaj'lce ilose glosow uzyskanych przez poszczegolnych
kandydatow oraz informacj~ 0 kandydatach, ktorzy weszli w sklad Rady, Prezydent Miasta
Lodzi oglasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pl),
Urz~du
Miasta Lodzi
w zakladce
"organizacje
pozarz'ldowe"
na
stronie
(www.uml.lodz.pl/ngo). oraz na tablicach ogloszen Urz~du Miasta Lodzi niezwlocznie
po zakonczeniu glosowania.
12. Do Rady wchodzi 10 kandydatow z
liczby glosow decyduje losowanie.

najwi~ksz'lliczb'l

glosow. W przypadku rownej

13. Wszelkie uwagi dotycz'lce przebiegu glosowania nalezy zglaszae w ciqgu 5 dni
od zakonczenia glosowania, 0 ktorym mowa w pkt 7, do Prezydenta Miasta Lodzi.

Zahtcznik Nr 2
do zarzctdzenia Nr 1-5,::(9 /VIIII19
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia A4 Lc' ()t;opaJa. 2019 r.
FORMULARZ ZGLOSZENIA KANDYDATA DO LODZKlEJ RADY DZIALALNOSCI
POZYTKU PUBLICZNEGO

1

nazwa organlZaCJ 1
2

3

numer w Krajowym Rejestrze
Sctdowym lub innym rejestrze bctdz
ewidencji
Piecz~c organizacji i czytelne podpisy
oraz pelnione funkcje osob
upowaznionych do skladania
oswiadczen woli w imieniu organizacji

II. Dane kandydata zglaszanego na czlonka Lodzkiej Rady Dzialalnosci POZytku
Publicznego
1.

Imi~

i nazwisko kandydata:

2. Dane kontaktowe kandydata (tel., e-mail):

3. Uzasadnienie zgloszonej kandydatury wraz z opisem dzialalnosci zglaszanego kandydata.
Mozna dolaczyc dodatkowe strony uzasadnienia oraz inne dokumenty (kopie zdjec, dyplomow,
wycinkow prasowych itp.) potwierdzajace zasadnosc zgloszenia.

4. Oswiadczenie kandydata 0 wyrazeniu zgody na kandydowanie:
Ja nizej podpisana Iy/ .................................................................................................................. .
zamieszkala Iyl .................................................. przy ulicy ......................................................... .
legitymujetcalyl
przez

si~

dowodem osobistym ................................................................. wydanym

............................................................................................................................................ ,

oswiadczam, iz wyrazam

zgod~

na kandydowanie na czlonka L6dzkiej Rady Dzialalnosci

Pozytku Publicznego.

Iczytelny podpis kandydatal

Idatal

5. Oswiadczenie kandydata 0 wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrazam zgod~ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu
zgloszeniowym na czlonka L6dzkiej Rady Dzialalnosci Pozytku Publicznego dla potrzeb
wybor6w, zgodnie z rozporzetdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwietzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (og6lne rozporzetdzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,
z p6zn. zm. 1) oraz zgodnie z ustawet z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawet z dnia 10 maja 2018 roku 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1000 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730)

Iczytelny podpis kandydatal

Idatal

Klauzula informacyjna

dotycz~ca

przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lodzi.
2. Dane przetwarzane Set w celu realizacji czynnosci urz~dowych.
3. Macie Pailstwo prawo do dost~pu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania
danych, usuni~cia danych, wniesienia sprzeciwu i cofni~cia wyrazonej zgody, na zasadach
okreslonych w rozporzetdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwietzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzetdzenie oochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, z p6zn. zm. 1)
4. Klauzula informacyjna jest dost~pna na stronie www.bip.uml.lodz.pl.

1) Zmiana wymienionego

rozporz~dzenia

zostala ogloszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

Zahtcznik Nr 3
do zarzctdzenia Nr .25'13 NIII/19
Prezydenta Miasta Lodzi
zdnia)4 L~~toftJ.dQ 2019r.

WZOR KARTY DO GLOSOWANIA
w wyborach do L6dzkiej Rady Dzialalnosci Pozytku Publicznego

1.0 ....................................................................................
(nazwisko i imi~ - imiona)

zgloszony przez ............................................................................. .
(nazwy lub skroty nazw organizacji

pozarz~dowych zglaszaj~cych

kandydata)

2.0 ................................................................................... .
(nazwisko i imi~ - imiona)

zgloszony przez ............................................................................. .
(nazwy lub skroty nazw organizacji

pozarz~dowych zglaszaj~cych

kandydata)

3.0 ................................................................................... .
(nazwisko i imi~ - imiona)

zgloszony przez ............................................................................. .
(nazwy lub skroty nazw organizacji

pozarz~dowych zglaszaj~cych

kandydata)

4.0 ................................................................................... .
(nazwisko i imi~ - imiona)

zgloszony przez ............................................................................. .
(nazwy lub skroty nazw organizacji

pozarz~dowych zglaszaj~cych

kandydata)

D ................................................................................... .
(nazwisko i imi~ - imiona)

zgloszony przez ............................................................................. .
(nazwy lub skroty nazw organizacji

pozarz~dowych zglaszaj~cych

kandydata)

INFORMACJA
Glosowac mozna na maksymalnie trzech kandydatow, stawiajctc znak "x" w kratce znajdujctcej
si~ z lewej strony obok jego nazwiska. Postawienie znaku "x" w kratce obok nazwisk czterech
lub wi~cej kandydatow albo niepostawienie znaku "x" w zadnej kratce powoduje niewaznosc
glosu.

Piecz~c

organizacji

pozarz~dowej

poZytku publicznego i

0

lub podmiotu,

0

kt6rym mowa wart. 3 Ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

0

dzialalnosci

wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) i czytelne podpisy oraz pelnione funkcje os6b

upowaZnionych do skladania oswiadczen woli w imieniu organizacji prowadz~cej dzialalnosc na terenie Lodzi.

