
ZARZi\DZENIE Nr¥603 NII/18 
PREZYDENT A MIASTA LODZI 
z dnia AZ S~ !jUl)ti3... 2018 r. 

w sprawie powolania Komisji ds. wyboru partnerow w celu wspolnego przygotowania 
i realizacji projektu wspolfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(Oz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz art. 33 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji program6w w zakresie polityki sp6jnoscl finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Oz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. W zwiqzku z ogloszeniem w dniu 13 grudnia 2017 r. naboru partner6w na wsp6lne 
przygotowanie i realizacjy projektu wsp6lfinansowanego ze srodk6w Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego w celu rozpatrzenia wniosk6w zlozonych 
przez podmioty wyrazajqce woly zawarcia umowy 0 partnerstwo z Miastem L6dz, 
wpisujqcego siy w Poddzialanie IX.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa 
L6dzkiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu "Uslugi zdrowotne", nr RPLD.09.02.02-
IP.O 1-1 0-002117, zwanego dalej "Projektem", powolujy Komisjy ds. wyboru partner6w, 
zwanq dalej "Komisjq", w skladzie: 
1) Przewodniczqcy - Robert Kowalik 

2) Wiceprzewodniczqcy 

3-6) Czlonkowie: 

p.o. Dyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych 
w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi; 

- Iwona Iwanicka 
p.o. Zastypcy Dyrektora Wydzialu Zdrowia i 
Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu 
Lodzi; 

- Wojciech Kosakowski 

Spraw 
Miasta 

p.o. Kierownika Oddzialu ds. Polityki Senioralnej w Wydziale 
Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta 
Urzydu Miasta Lodzi; 

- Aleksandra Krycka 
Podinspektor w Oddziale ds. Polityki Senioralnej w Wydziale 
Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta 
Urzydu Miasta Lodzi; 

- Katarzyna larosiiiska 
Inspektor w Oddziale ds. Polityki Senioralnej w Wydziale 
Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta 
Urzydu Miasta Lodzi; 

- Marcin Kopytek 
Inspektor w Oddziale Organizacyjno-Ekonomicznym 
w Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie 
Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi. 



§ 2. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych konsultacji 
Przewodniczqcy moze zapraszac do udzialu w pracach Komisji inne osoby niewchodzqce 
w jej sklad, w szczegolnosci ekspertow. 

§ 3. Do zadan Komisji nalezy w szczegolnosci wylonienie w procedurze otwartego 
naboru partnerow w celu wspolnego przygotowania i realizacji Projektu. 

§ 4. Regulamin pracy Komisji stanowi zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

§ 5. Obslugy administracyjno-organizacyjnq Komisji zapewnia Wydzial Zdrowia 
i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 6. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zdrowia 
Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi. 

Hanna ZDANOWSKA 

Spraw 



Zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr r603 NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia Ai, 3+,!Pft'&... 2018 r. 

REGULAMIN PRACY KOMISJI DS. WYBORU PARTNEROW 
w celu wspolnego przygotowania i realizacji projektu wpisuj,!cego siy w Poddzialanie 

IX.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020, 
w ramach konkursu "Uslugi zdrowotne" 

§ 1. 1. Komisja jest organem kolegialnym i podejmuje decyzje w formie uchwal na 
posiedzeniach. 

2. Komisja dokonuje oceny wnioskow i przedstawia rekomendacjy odnosnie wyboru 
partnera lub partnerow do wspolnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego 
wspolfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Spolecznego, wpisuj,!cego siy w Poddzialanie IX.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu "Uslugi zdrowotne" 
nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002117. 

3. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wnioskow, 0 ktorych mowa 
w ust. 2, kieruj,!c siy kryteriami okreslonymi w ogloszeniu 0 otwartym naborze. 

4. Po uplywie terminu skladania wnioskow, okreslonym w ogloszeniu 0 otwartym 
naborze partnera lub partnerow, Przewodnicz,!cy lub w przypadku braku mozliwosci 
pelnienia przez niego funkcji Wiceprzewodnicz'!cy, zwoluje posiedzenia Komisji stosownie 
do potrzeb. 

§ 2. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach bez udzialu wnioskodawcow. 
2. Posiedzeniu Komisji przewodniczy Przewodnicz'!cy, a w przypadku Jego 

nieobecnosci lub braku mozliwosci pelnienia funkcji, Wiceprzewodnicz,!cy. 
3. Komisja obraduje w obecnosci przynajmniej polowy jej skladu, a czlonkowie swoj,! 

obecnosc potwierdzaj,! na kazdym posiedzeniu na liscie obecnosci. 
4. Komisja podejmuje decyzje w glosowaniu jawnym wiykszosci,! glosow. 

W przypadku rownej ilosci glosow decyduje glos Przewodnicz'!cego. Czlonek Komisji nie 
moze wstrzymac siy od glosu. 

5. Czlonkowie Komisji na jej pierwszym posiedzeniu skladaj,! oswiadczenie 
o bezstronnosci, poufnosci i unikaniu konfliktu interesow. 

6. Kazde posiedzenie jest protokolowane. Protokol podpisuj,! wszyscy czlonkowie 
Komisji obecni na posiedzeniu oraz protokolant. 

7. Udzial w pracach Komisji jest nieodplatny. 

§ 3. 1. Komisja podejmuje decyzjy 0 rekomendacji wyboru partnera lub partnerow, 
ktorych wnioski otrzymaly najwyzsz,! liczby punktow. 

2. Komisja moze rowniez rekomendowac uniewaznienie naboru przedstawiaj,!c 
Prezydentowi Miasta Lodzi odpowiednie uzasadnienie. 


