
ZARZĄDZENIE Nr 484/2023        
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 01 marca 2023 r.                   

w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie miasta Łodzi do Łódzkiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 4, § 6 i § 10 ust. 1 Trybu powoływania członków Łódzkiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały 

Nr IX/318/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Trybu 

powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Łódzkiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3174) 

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie miasta Łodzi do Łódzkiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej Radą.

§ 2. 1. Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik Nr 1 do 

zarządzenia.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem 

internetowym (http://bip.uml.lodz.pl).

§ 3. 1. Powołuję Zespół ds. przeprowadzenia naboru, o którym mowa w § 1, zwany dalej 

Zespołem, w składzie:

1) Przewodniczący – Agata Burlińska

Zastępca Dyrektora Biura Aktywności Miejskiej 

w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta 

Łodzi;

2-3) Członkowie: – Monika Dolik

Główny specjalista w Biurze Aktywności Miejskiej 

w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta 

Łodzi, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi 

ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;

– Artur Skórzak 

Kierownik Oddziału ds. Organizacji Pozarządowych 

i Wolontariatu w Biurze Aktywności Miejskiej 

w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta 

Łodzi.

2. Do udziału w pracach Zespołu zapraszam:

1) dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie;

2) dwóch Radnych Rady Miejskiej w Łodzi.



§ 4. Zespół przeprowadza nabór i przedstawia wyniki głosowania do zatwierdzenia 

Prezydentowi Miasta Łodzi działając na podstawie uchwały Nr IX/318/19 Rady Miejskiej 

w Łodzi z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Trybu powoływania członków oraz 

sposobu organizacji i trybu działania Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”.

§ 5. 1. Do naboru mogą przystąpić kandydaci, o których mowa w § 4 Trybu powoływania 

członków Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, stanowiącego załącznik Nr 1 

do uchwały Nr IX/318/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia 

„Trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Łódzkiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego”.

2. Zgłoszenia kandydatów należy złożyć na formularzu zgłoszenia kandydata do Rady, 

którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 6. Ustalam wzór karty do głosowania na kandydatów do Rady, o których mowa w § 5 

ust. 1, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Aktywności Miejskiej 

w Departamencie Strategii i Rozwoju  Urzędu Miasta Łodzi.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PREZYDENT MIASTA

Hanna ZDANOWSKA



Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 484/2023         

Prezydenta Miasta Łodzi

  

OGŁOSZENIE 

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie miasta Łodzi do Łódzkiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego.

Warunki naboru:

1. Kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812), zwanych dalej organizacjami 

pozarządowymi, na członków Rady, zwanych dalej kandydatami, zgłasza się na formularzu, 

stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej 

pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu Urzędu Miasta Łodzi 

w zakładce „organizacje pozarządowe” (www.uml.lodz/ngo).

2. Każdy z kandydatów winien być zgłoszony przez organizacje pozarządowe, 

prowadzące działalność na terenie miasta Łodzi, przy czym kandydat nie musi być członkiem 

organizacji pozarządowej.

3. Kandydatów można zgłaszać w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia naboru przez 

Prezydenta Miasta Łodzi.

4. Kandydaci zgłoszeni po terminie określonym w ust. 3, nie będą uwzględniani.

5. Lista kandydatów, spełniających wymóg oraz termin określone w ust. 2 i 3, zostaje 

umieszczona na Portalu Urzędu Miasta Łodzi w zakładce „organizacje pozarządowe” 

(www.uml.lodz.pl/ngo) niezwłocznie po zakończeniu naboru.

6. Po zakończeniu naboru kandydatów odbywa się otwarte spotkanie kandydatów do 

Rady z organizacjami pozarządowymi poświęcone prezentacji zamierzeń kandydatów.

7. W ciągu 14 dni od daty spotkania, o którym mowa w ust. 6, każda organizacja 

pozarządowa, posiadająca siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie Miasta Łodzi, która 

prowadzi działania na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi, może głosować na trzech kandydatów

z listy, o której mowa w ust. 5, na karcie do głosowania, stanowiącej załącznik Nr 3 do 

zarządzenia, dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi 

(http://bip.uml.lodz.pl) oraz na stronie Urzędu Miasta Łodzi w zakładce „organizacje 

pozarządowe” (www.uml.lodz.pl/ngo), przy czym wybór danego kandydata winien zostać 

potwierdzony podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji pozarządowej. 



8. Karty do głosowania należy składać w zapieczętowanych kopertach, z adnotacją 

„Wybory do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, w Biurze Aktywności 

Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Tuwima 10 

(sekretariat III piętro, pokój nr 303), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

9. Karty do głosowania, które wpłyną po terminie granicznym głosowania, określonym

w ust. 7 oraz zostaną podpisane przez osoby nieupoważnione, nie będą rozpatrywane. 

10. Wyniki głosowania, o którym mowa w ust. 7, Zespół ds. przeprowadzenia naboru 

kandydatów do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, powołany zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Łodzi przedstawia do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Łodzi.

11. Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych 

kandydatów oraz informację o kandydatach, którzy weszli w skład Rady, Prezydent Miasta 

Łodzi ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), 

na stronie Urzędu Miasta Łodzi w zakładce „organizacje pozarządowe” 

(www.uml.lodz.pl/ngo), oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi niezwłocznie 

po zakończeniu głosowania. 

12. Do Rady wchodzi 10 kandydatów z największą liczbą głosów. W przypadku równej 

liczby głosów decyduje losowanie.

13. Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu głosowania należy zgłaszać w ciągu 5 dni

od zakończenia głosowania, o którym mowa w ust. 7, do Prezydenta Miasta Łodzi.



Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 484/2023           

Prezydenta Miasta Łodzi

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO ŁÓDZKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU PUBLICZNEGO

1

nazwa organizacji

2 numer w Krajowym Rejestrze 

Sądowym lub innym rejestrze bądź 

ewidencji
3 Pieczęć organizacji i czytelne podpisy 

oraz pełnione funkcje osób 

upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

II. Dane kandydata zgłaszanego na członka Łódzkiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego

1. Imię i nazwisko kandydata:

……………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

3. Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury wraz z opisem działalności zgłaszanego kandydata. 

Można dołączyć dodatkowe strony uzasadnienia oraz inne dokumenty (kopie zdjęć, dyplomów, 

wycinków prasowych itp.) potwierdzające zasadność zgłoszenia. 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................



4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie:

Ja niżej podpisana /y/...................................................................................................................

oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Łódzkiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego.

          ..........................................................                       .............................................

                               /data/          /czytelny podpis kandydata/



Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 484/2023           

Prezydenta Miasta Łodzi

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

1. □…………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

      zgłoszony przez……………………………………………………………………
(nazwy lub skróty nazw organizacji pozarządowych zgłaszających kandydata)

2. □…………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

      zgłoszony przez……………………………………………………………………
(nazwy lub skróty nazw organizacji pozarządowych zgłaszających kandydata)

3. □…………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

      zgłoszony przez……………………………………………………………………
(nazwy lub skróty nazw organizacji pozarządowych zgłaszających kandydata)

4. □…………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

      zgłoszony przez……………………………………………………………………
(nazwy lub skróty nazw organizacji pozarządowych zgłaszających kandydata)

... □…………………………………………………………………………
(nazwisko i imię – imiona)

      zgłoszony przez……………………………………………………………………
(nazwy lub skróty nazw organizacji pozarządowych zgłaszających kandydata)

INFORMACJA

Głosować można na maksymalnie trzech kandydatów, stawiając znak „x” w kratce znajdującej

się z lewej strony obok jego nazwiska. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk czterech 

lub więcej kandydatów albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność 

głosu.

Pieczęć organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812), i czytelne podpisy oraz pełnione funkcje osób 

upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji prowadzącej działalność na terenie Łodzi.


