REGULAMIN
Naboru uzupełniającego Rady Partnerstwa pn. „Razem dla rozwoju”
Samorządy powiatów łosickiego (Powiat Łosicki, Miasto i Gmina Łosice, Gmina
Huszlew, Gmina Olszanka, Gmina Sarnaki, Gmina Platerów, Gmina Stara Kornica),
sokołowskiego (Gmina Ceranów, Gmina Jabłonna Lacka, Miasto i Gmina Kosów
Lacki, Gmina Repki, Gmina Sabnie i Gmina Sterdyń) i siedleckiego (Gmina Korczew,
Gmina Paprotnia, Gmina Przesmyki) przystąpiły do pilotażowego projektu Centrum
Wsparcia Doradczego (CWD). CWD to innowacyjny projekt, który ma na celu wsparcie
gmin oraz powiatów w zawiązaniu współpracy, wyznaczeniu wspólnych celów
rozwojowych, opracowaniu dobrych projektów i realizacji w przyszłości potrzebnych
dla mieszkańców inwestycji.
Na mocy listu intencyjnego Sygnatariusze powołali Radę Partnerstwa w skład,
której weszli przedstawiciele wszystkich JST partnerskich oraz Prezes Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu.
Rada

Partnerstwa

podejmuje

kluczowe

decyzje

i

zatwierdza

produkty

poszczególnych etapów pracy. Pracami Rady kieruje przewodniczący.
Do zadań Rady Partnerstwa należy:
 wyciągnięcie wniosków strategicznych z diagnozy – we współpracy z doradcami,
 sformułowanie celów strategicznych Partnerstwa,
 zaproponowanie poszczególnych projektów strategicznych.
W celu zapewnienia partycypacji społecznej podczas realizacji projektu partnerzy
w Formularzu informacyjnym partnerstwa zgłaszanego do udziału w projekcie „Pilotaż
Centrum Wsparcia Doradczego” zadeklarowali poszerzenie grona Rady o:
2 przedstawicieli sektora NGO, 2 przedstawicieli przedsiębiorców oraz 2
przedstawicieli mieszkańców obszaru funkcjonalnego.
1. Niniejszy regulamin określa zasady uzupełnienia składu Rady Partnerstwa Razem
dla Rozwoju.
2. W terminie do 27 stycznia 2021r. Przewodniczący Rady Partnerstwa ogłosi nabór
uzupełniający skład Rady Partnerstwa, w którym określi termin składania
zgłoszeń. Ogłoszenie o naborze zostanie udostępnione na stronach internetowych
wszystkich partnerów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Zgłoszenia

mogą

składać

interesariusze całego obszaru funkcjonowania

partnerstwa (zamieszkali bądź posiadający siedzibę lub oddział na tym terenie),
będący przedstawicielami sektora NGO, przedsiębiorców lub mieszkańców na
formularzu stanowiącym załącznik do nn. regulaminu.
4. Zgłoszenie, w formie wypełnionego formularza, stanowiącego zał. nr 1 do
regulaminu, należy złożyć (osobiście lub pocztą) w terminie określonym w
ogłoszeniu na adres lidera projektu:
Miasto i Gmina Łosice
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 6
08-200 Łosice
Z dopiskiem na kopercie „Nabór uzupełniający Rady Partnerstwa – CWD”.
Dopuszcza się przesłanie kilku zgłoszeń w jednej kopercie przesłanej za
pośrednictwem Urzędu Gminy partnerskiej. Decyduje data wpływu zgłoszenia do
Lidera.
5. Wskazane osoby z grupy roboczej partnerstwa (zwane dalej WOGR) w terminie
trzech dni roboczych od dnia upływy terminu przyjmowania zgłoszeń ocenią
zgłoszenia pod względem formalnym.
6. Kandydaci, których zgłoszenia będą obarczone wadą formalną niezwłocznie
zostaną poinformowani telefonicznie o możliwości uzupełnienia formularza
w terminie dwóch dni.
7. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 6 WOGR sporządzą protokół
z przeprowadzonych czynności oraz przygotują Kartę oceny kandydatów.
8. Na Karcie oceny kandydatów zostaną zamieszczone alfabetycznie nazwiska
i imiona kandydatów, odrębnie dla przedstawicieli sektora NGO, przedstawicieli
przedsiębiorców oraz przedstawicieli mieszkańców. Obok nazwiska z prawej strony
zostanie umieszczona kratka.
9. Oceny kandydatów i wyboru sześciu dodatkowych członków rady dokonają
dotychczasowi członkowie wypełniając Kartę oceny kandydatów, w terminie trzech
dni roboczych od dnia otrzymania drogą elektroniczną karty wraz ze skanami
formularzy zgłoszeniowych.
10. Członkowie Rady oceniają kandydatów wpisując w kratkę umieszczoną obok
nazwiska kandydata punkty od 0 do 5 i wypełnioną oraz podpisaną kartę przesyłają
do Lidera pocztą zwrotną w terminie określonym w pkt. 9 (decyduje data wpływu).
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11. Kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów – po 2 przedstawicieli
sektora NGO, przedsiębiorców oraz mieszkańców obszaru funkcjonalnego –
zostaną wybrani w skład Rady Partnerstwa. W przypadku uzyskania tej samej
liczby punktów przez kilku kandydatów, preferowane będą zgłoszenia kandydatów
nie powiązanych w sposób zależny z poszczególnymi gminami, oraz preferowane
będzie, aby nowo wybrani członkowie Rady Partnerstwa, reprezentowali różne
branże.
12. Po otrzymaniu wszystkich wypełnionych Kart oceny kandydatów, WOGR podliczą
wszystkie punkty przyznane poszczególnym kandydatom oraz sporządzą protokół
z naboru uzupełniającego Rady Partnerstwa, w którym zostanie wskazana m.in.
lista rankingowa Kandydatów, wraz z uzyskaną liczbą punktów. Na podstawie listy
rankingowej, Członkowie Rady Partnerskiej dokonają wyboru dodatkowych
Członków Rady Partnerskiej, uwzględniając zapisy niniejszego regulaminu.
13. W przypadku niemożliwości dokonania wyboru dodatkowych Członków Rady
Partnerstwa

na

podstawie

przeprowadzanego

naboru

(np. zgłosiła

się

niewystarczająca liczba kandydatów z poszczególnych sektorów), obecna Rada
Partnerstwa dokona uzupełnienia składu Rady bez stosowania dodatkowego
naboru.
14. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronach internetowych wszystkich
partnerów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Osoby przyjęte do Rady
Partnerstwa, zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie.
15. Więcej informacji na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu:
Barbara Pawłowska 83 358 01 23 w. 21; Krystyna Bujnowska 256412322 w 112;
Alicja Cieślak 25 787 07 79 w. 28.
16. W sprawach nie uregulowanych w nn. Regulaminie decyzje podejmuje
Przewodniczący Rady Partnerstwa.
Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy

Przewodniczący Rady Partnerstwa
(-) Mariusz Kucewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
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