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UCHWAŁA NR 1953/VI/20 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 23 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 1823/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 
24 lutego 2020 r. w sprawie trybu powołania członków  Dolnośląskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego  

Na podstawie art. 41b ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 1823/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. 
w sprawie trybu powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 5. 1  otrzymuje brzmienie: 
„1. Organizacje zgłaszają kandydatów na członków Rady w terminie 59 dni od dnia 

ogłoszenia o rozpoczęciu procedury naboru”. 

2) § 5. 6.  otrzymuje brzmienie: 
„6. Wypełnioną kartę zgłoszenia kandydata wraz z oświadczeniem kandydata należy 

złożyć na jeden z poniższych sposobów w terminie określonym w ogłoszeniu o otwarciu 
procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady: 

1)  osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu we Wrocławiu, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 
z dopiskiem „Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego” lub; 

2)  za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych 
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, z dopiskiem „Dolnośląska Rada 
Działalności Pożytku Publicznego”; 

3)  w wersji elektronicznej w postaci pliku przesłanego za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej Urzędu na platformie ePUAP. Plik ten należy podpisać jednym z trzech 
podpisów: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. Plik ten powinien zostać podpisany podpisem zaufanym przez 
osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Organizacji zgodnie 
z KRS-em lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji. 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu karty zgłoszenia podpisanej jednym 
z trzech podpisów: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym,  przesłanej na platformie ePUAP do Urzędu; 

4)  w wersji elektronicznej w postaci pliku PDF przesłanego na adres drdpp@umwd.pl. 
Dopuszcza się formę dokumentową zgodnie z art. 77.2 Kodeksu Cywilnego 
(oświadczenie woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby 
składającej oświadczenie)”. 

3) § 7. 3  otrzymuje brzmienie: 
„3.  Głosowanie na kandydata odbywa się na wzorze „Formularz do głosowania na 

kandydata na członka Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, zamieszczonym 
na stronie internetowej Urzędu, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały. Wypełnione 
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formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do 
reprezentowania Organizacji należy ciągu 21 dni od dnia umieszczenia listy kandydatów na 
stronie internetowej złożyć na jeden z poniższych sposobów: 

1)  osobiście w Kancelarii Ogólnej we Wrocławiu, Wybrzeże Słowackiego 12-14, z dopiskiem 
„Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego”; 

2)  za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych 
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, z dopiskiem „Dolnośląska Rada 
Działalności Pożytku Publicznego”; 

3)  w wersji elektronicznej w postaci pliku przesłanego za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej Urzędu na platformie ePUAP. Plik ten należy podpisać jednym z trzech 
podpisów: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. Plik ten powinien zostać podpisany podpisem zaufanym przez 
osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Organizacji zgodnie 
z KRS-em lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji. 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu formularza do głosowania podpisanego 
jednym z trzech podpisów: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, przesłanego na platformie ePUAP do Urzędu; 

4)  w wersji elektronicznej w postaci pliku PDF przesłanego na adres drdpp@umwd.pl. 
Dopuszcza się formę dokumentową zgodnie z art. 77.2 Kodeksu Cywilnego 
(oświadczenie woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby 
składającej oświadczenie)”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


