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Marsza?ek Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarz?dowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci
po?ytku publicznego i o wolontariacie, prowadz?ce dzia?alno?? na terenie województwa
wielkopolskiego, do zg?aszania kandydatów na cz?onków Wielkopolskiej Rady
Dzia?alno?ci Po?ytku Publicznego. Termin zg?oszenia up?ywa 16 listopada 2020 roku.

B?dzie to ju? czwarta kadencja tego gremium. Do zada? Wielkopolskiej Rady Dzia?alno?ci
Po?ytku Publicznego nale?y przede wszystkim wspó?tworzenie koncepcji wspó?pracy
Samorz?du Województwa Wielkopolskiego z sektorem pozarz?dowym oraz konsultowanie
dokumentów dotycz?cych dzia?alno?ci po?ytku publicznego w województwie. W czasie swojej
dotychczasowej dzia?alno?ci Rada zajmowa?a si? m.in.:
- opiniowaniem Programów wspó?pracy Samorz?du Województwa Wielkopolskiego z
organizacjami pozarz?dowymi oraz innymi podmiotami prowadz?cymi dzia?alno?? po?ytku
publicznego,
- konsultowaniem propozycji zmian do ustawy o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o
wolontariacie oraz Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego,
- wyborem przedstawicieli organizacji pozarz?dowych do Komitetu Monitorujacego Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny,
- wyja?nianiem sytuacji problemowych zwiazanych z otwartymi konkursami ofert,
- ocen? wspó?pracy Samorz?du Województwa Wielkopolskiego z organizacjami
pozarz?dowymi,
- opiniowaniem projektów prawa miejscowego.
Rada liczy ??cznie co najmniej 16 cz?onków a w jej sk?ad wchodzi:
- co najmniej 8 przedstawicieli organizacji i podmiotów prowadz?cych dzia?alno?? po?ytku
publicznego na terenie województwa wielkopolskiego,
- trzech przedstawicieli Marsza?ka Województwa Wielkopolskiego,
- czterech przedstawicieli Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
- jeden przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego.
Powo?anie cz?onków Wielkopolskiej Rady Dzia?alno?ci Po?ytku Publicznego odb?dzie si? w
dwóch etapach:
Etap I - nabór kandydatów
Na tym etapie organizacja pozarz?dowa musi prawid?owo wype?ni? formularz (do pobrania
poni?ej), zebra? jak najwi?ksz? ilo?? rekomendacji od innych organizacji pozarz?dowych, a
nast?pnie dostarczy? do Urzedu Marsza?kowskiego, wybieraj?c jeden z poni?szych sposobów:
- osobi?cie w Punkcie Kancelaryjnym Urz?du,
- za po?rednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urz?d
Marsza?kowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodleg?o?ci 34,
61-714 Pozna? z dopiskiem „Wielkopolska Rada Dzia?alno?ci Po?ytku Publicznego - nabór”,
- za po?rednictwem platformy ePUAP.
Niezale?nie od wybranej formy dostarczenia zg?oszenia prosimy o przes?anie wersji
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elektronicznej-edytowalnej do wykorzystania w celu utworzenia informacji o
kandydatach/cz?onkach Rady (e-mail: pozytek@umww.pl ).
UWAGA! Ze wzgl?du na opiniowanie projektów prawa miejscowego (m.in.: statuty szpitali i
muzeów, uchwa?y dotycz?ce tematyki rolnictwa i rozwoju wsi, parków krajobrazowych) mile
widziane b?d? osoby maj?ce wiedz? i do?wiadczenie w tym temacie.
Etap II - wybór przedstawicieli organizacji pozarz?dowych w sk?ad Wielkopolskiej Rady
Dzia?alno?ci Po?ytku Publicznego IV kadencji
Zgodnie z uchwa?? spo?ród zg?oszonych przez organizacje pozarz?dowe i podmioty
kandydatów Marsza?ek Województwa Wielkopolskiego powo?a do sk?adu Rady osoby,
kieruj?c si?:
- do?wiadczeniem i wiedz? kandydatów, w tym do?wiadczeniem we wspó?pracy z
Samorz?dem Województwa Wielkopolskiego, opisanymi w Karcie zg?oszenia,
- potrzebami Samorz?du Województwa Wielkopolskiego,
- udzielonymi rekomendacjami,
- reprezentacj? poszczególnych subregionów w Radzie,
- zapewnieniem reprezentatywno?ci organizacji i podmiotów w zakresie form prawnych i
rodzajów dzia?alno?ci po?ytku publicznego.
Wyniki naboru b?d? opublikowane w osobnym og?oszeniu.
Pliki do pobrania:
Uchwała w sprawie określenia trybu powoływania członków WRDPP - 233.67
kB

Karta zgłoszenia kandydata (załącznik nr 1) - 81 kB

Karta imiennej rekomendacji (załącznik nr 2) - 68 kB
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