
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2023 
Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  
z dnia 1 lutego 2023 r. 

 

 

Zasady naboru członków Rady konsultacyjnej ds. Strategii Terytorialnej Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 

 

1. Nabór członków Rady konsultacyjnej ds. Strategii przeprowadzany jest w formule naboru 

otwartego oraz zamkniętego o charakterze uzupełniającym.  

2. Rada liczy nie mniej niż 10 członków i nie więcej niż 12 członków. 

3. Członkowie Rady konsultacyjnej reprezentują podmioty o charakterze partnerów społecznych 

i gospodarczych oraz podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające 

na rzecz ochrony środowiska oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia 

społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci 

i niedyskryminacji, prowadzących działalność na terenie gmin wchodzących w skład Związku Gmin 

i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.  

4. Członkowie Rady konsultacyjnej reprezentują organizacje oraz podmioty związane z obszarami 

tematycznymi określonymi w Strategii jako obszary tematyczne dla przedsięwzięć 

zintegrowanych, członek może reprezentować kilka obszarów tematycznych. 

5. Do każdorazowego przeprowadzenia naboru członków do Rady konsultacyjnej ds. Strategii 

Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 upoważniony 

jest Dyrektor Związku. 

6. Ogłoszenie o naborze przedstawicieli partnerów społecznych oraz gospodarczych w formule 

naboru otwartego jest umieszczane na stronie internetowej Związku (www.subregion.pl)  i/lub 

urzędów gmin członkowskich Związku. 

7. W przypadku braku wystarczającej reprezentacji partnerów społecznych i gospodarczych 

w wyniku naboru otwartego, możliwe jest powołanie dodatkowych partnerów społeczno–

gospodarczych, spełniających kryteria wskazane w ogłoszeniu o naborze partnerów w ramach 

zamkniętego naboru. Dopuszcza się uzupełniające, zamknięte formy naboru, w tym indywidualne 

zaproszenia do członkostwa w Radzie konsultacyjnej ds. Strategii Terytorialnej Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027. 

8. Zgłoszenia w ramach otwartego naboru należy dokonać w terminie określonym w ogłoszeniu, 

o którym mowa w ust. 5, a w przypadku naboru zamkniętego w terminie wskazanym 



w zaproszeniu (lub innej formie) poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 niniejszych Zasad, podpisanie go (skan podpisanego dokumentu lub pdf. 

opatrzony podpisem kwalifikowanym/profilu zaufanego) i przekazanie drogą mailową na adres: 

biuro@subregion.pl. 

9. Ocena zgłoszeń odbywa się przez Komisję Oceniającą, powołaną przez Dyrektora Związku spośród 

pracowników Biura, na podstawie kryteriów formalno-merytorycznych. 

10. Komisja składa się z minimum 2 członków i wybiera spośród nich Przewodniczącego, który kieruje 

pracami Komisji. Członkowie Komisji przed rozpoczęciem prac wypełniają oświadczenie dotyczące 

wyrażenia zgody na uczestnictwo w pracach Komisji oraz oświadczenie o bezstronności. Komisja 

pracuje na posiedzeniach, na pierwszym spotkaniu przyjmuje precyzyjne kryteria oceny 

merytorycznej oraz określa ich wagę. 

11. Ocenie przez Komisję Oceniającą podlega: 

1) w ramach kryteriów formalnych: 

a) czy zgłoszenie złożono w poprawny sposób; 

b) czy podmiot/organizacja prowadzi działalność na obszarze gmin Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego; 

c) czy podmiot/organizacja spełnia definicję partnerów społecznych i gospodarczych 

w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057). 

2) w ramach kryteriów merytorycznych - czy i jakie organizacja posiada doświadczenie 

w działalności w obszarach tematycznych objętych Strategią Terytorialną Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego. Ocena merytoryczna przebiega zgodnie 

z zatwierdzonymi przez Komisję kryteriami oceny. 

12. W terminie 5 dni roboczych po zakończeniu naboru otwartego, lub w przypadku form 

uzupełniających 5 dni roboczych od momentu wpływu zgłoszenia/zgłoszeń, Komisja oceniająca 

przeprowadza ocenę i sporządza protokół wraz z listą podmiotów/organizacji rekomendowanych 

do udziału w Radzie konsultacyjnej, która zatwierdza Dyrektor Związku. 

13. O wyniku naboru kandydaci są informowani przez Biuro Związku na wskazany w zgłoszeniu adres 

e-mail oraz poprzez opublikowanie wyników naboru na stronie internetowej Związku. 

 

 


