Załącznik nr 1
do uchwały nr 43/655/19
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 9 lipca 2019 r.

Regulamin trybu powoływania członków
Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa
Lubuskiego;
2) Marszałku – należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Lubuskiego;
3) Sejmiku – należy przez to rozumieć Sejmik Województwa Lubuskiego;
4) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej
Górze;
5) jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć wojewódzkie samorządowe jednostki
organizacyjne, wojewódzkie osoby prawne, oraz inne jednostki i instytucje prowadzone przez
Samorząd Województwa;
6) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688);
7) organizacjach/podmiotach – należy przez to rozumieć odpowiednio organizacje pozarządowe
w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1), 2), 4) ustawy,
prowadzące działalność na terenie województwa lubuskiego;
8) związku stowarzyszeń – należy przez to rozumieć odpowiednio organizację pozarządową, której
członkami są stowarzyszenia lub inne osoby prawne np. fundacje, założony na podstawie
art. 22 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713);
9) dniach – należy przez to rozumieć dni kalendarzowe.
§2
Rada działa na terenie województwa lubuskiego i jest organem konsultacyjnym
i opiniodawczym Samorządu Województwa Lubuskiego w zakresie działalności pożytku publicznego.
II. TRYB POWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY

1)
2)
3)
4)
5)

§3
1. Rada liczy 17 członków.
2.
Członków Rady powołuje Marszałek w formie zarządzenia.
3.
W skład Rady wchodzi:
jeden przedstawiciel Wojewody Lubuskiego;
dwóch przedstawicieli Sejmiku;
czterech przedstawicieli Marszałka, wybranych spośród pracowników komórek organizacyjnych
Urzędu oraz jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubuskiego;
dziewięciu przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje/podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego na terenie województwa lubuskiego;
jeden przedstawiciel wnioskodawcy, który zebrał co najmniej 50 podpisów organizacji/ podmiotów,
prowadzących działalność na terenie województwa lubuskiego, celem utworzenia Rady.

1)
2)
3)
4)

§4
W celu utworzenia Rady Marszałek:
występuje do Wojewody Lubuskiego o wskazanie swojego przedstawiciela do składu Rady;
występuje do Sejmiku o wskazanie swoich przedstawicieli do składu Rady;
wskazuje do składu Rady osoby, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 3;
ogłasza otwarty nabór kandydatów na członków Rady. Informacja o naborze zostanie zamieszczona na
stronie internetowej Urzędu www.lubuskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie
Urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

5) występuje do wnioskodawcy powołania Rady o wskazanie swojego przedstawiciela do składu Rady.
§5
Wyłonienie kandydatów spośród organizacji/podmiotów do Rady odbywa się
w oparciu o zasady:
1) reprezentatywności – rozumianej jako, wyłonienie kandydatów reprezentujących interesy
społeczeństwa z całego obszaru województwa lubuskiego,
2) autorytetu – rozumianego jako powszechne uznanie dla doświadczenia i zasług kandydata;
3) fachowości – rozumianej jako posiadanie wiedzy eksperckiej przez kandydata.
§6
1. Procedura zgłaszania kandydatów, przeprowadzana jest w formie elektronicznej.
2.
Każda organizacja/podmiot działająca na terenie województwa lubuskiego może
dokonać zgłoszenia maksymalnie dwóch kandydatów.
O prowadzonej działalności na terenie województwa lubuskiego decydują zapisy
3.
statutu lub innego właściwego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności danej organizacji
bądź danego podmiotu.
4.
Terenowe oddziały organizacji pozarządowych nieposiadające osobowości prawnej
mogą zgłosić lub udzielić poparcia kandydatowi na członka Rady wyłącznie za zgodą głównej
(macierzystej) organizacji pozarządowej. Zgodę taką, podpisaną przez osoby uprawnione, należy
załączyć do dokumentów aplikacyjnych.
5.
Marszałek powoła w skład Rady 9 osób, o których mowa § 3 ust. 3 pkt 4, które zostaną
zgłoszone przez organizacje/podmioty.
6.
W przypadku braku kompletu zgłoszenia kandydatów przedstawicieli
organizacji/podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 4, Marszałek zaprasza do udziału w Radzie
wybranego przez siebie przedstawiciela organizacji/podmiotu uprawnionego, po zasięgnięciu opinii
3 innych organizacji/podmiotów uprawnionych, działających na terenie województwa lubuskiego.
§ 7 1. Organizacje/podmioty prowadzące działalność na terenie województwa lubuskiego
(z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy) dokonują zgłoszenia
kandydatów w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w § 4 pkt 4.
2.
Ustala się wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
3.
Do zgłoszenia kandydata, o którym mowa w ust. 1, dołącza się imienne rekomendacje
dla kandydata pochodzące od co najmniej 3 innych organizacji/podmiotów (z wyłączeniem podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy) lub jednego związku stowarzyszeń prowadzących
działalność na terenie województwa lubuskiego, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
4.
Zgłoszenie kandydata następuje poprzez przesłanie wypełnionego i zeskanowanego
formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 2 wraz z wymaganymi załącznikami na adres poczty
elektronicznej, wskazany w ogłoszeniu.
5.
Rekomendacje, o których mowa w ust. 3, mają charakter obligatoryjny.
6.
Przesłane zgłoszenia wraz z załącznikami poddawane są weryfikacji pod względem
spełniania wymogów formalnych, pod względem kompletności i poprawności.

7.
Weryfikacji dokumentów dokonują pracownicy komórki organizacyjnej Urzędu
odpowiedzialnej za powołanie Rady.
8.
Zgłoszenia złożone po terminie, zgłoszenia nieczytelne lub złożone w niewłaściwej
formie nie będą rozpatrywane.
9.
W przypadku stwierdzenia błędów lub braku jednego lub więcej elementów zgłoszenia,
o którym mowa w ust. 2, 3 i 4, występuje się do wnioskodawcy o usunięcie tych błędów
lub uzupełnienie braków w terminie 3 dni od daty wysłania powiadomienia.
10.
Powiadomienie jest wysyłane na adres e-mail poczty elektronicznej, z której przesłano
zgłoszenie kandydata.
11.
Nie usunięcie błędów lub braków, o których mowa w ust. 9, powoduje pozostawienie
zgłoszenia bez rozpatrzenia.
1)
2)
3)
4)
5)
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3)

§8
Kandydat zgłoszony na członka Rady powinien spełnić łącznie następujące warunki:
zostać zgłoszony przez podmiot uprawniony w rozumieniu § 7 ust. 1;
być osobą pełnoletnią;
wyrazić zgodę na kandydowanie na formularzu, o którym mowa w § 7 ust. 2;
uzyskać 3 imienne rekomendacje na kandydowanie do Rady, o których mowa w § 7 ust. 5;
korzystać z pełni praw publicznych i nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie;
po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej RODO.
§9
1. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady o:
przedstawiciela Wojewody, Sejmiku, Marszałek zwraca się z wnioskiem do odpowiednich organów
o wskazanie nowego kandydata na członka Rady na zasadach określonych w § 3 ust. 3 pkt 1-2
i § 4 pkt 1-2;
przedstawiciela organizacji/podmiotu, Marszałek wskazuje spośród kandydatów zgłoszonych przez
organizacje/podmioty osobę, która obejmie mandat członka Rady;
przedstawiciela wnioskodawcy powołania Rady, występuje z wnioskiem o wskazanie nowego
przedstawiciela do składu Rady.

2.
Uzupełnienia składu Rady nie dokonuje się jeżeli do końca kadencji Rady pozostało
mniej niż 3 miesiące.

