Zarządzenie Nr 134/2016
Marszałka Województwa Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie powołania Forum Młodzieży Województwa Opolskiego

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt. 4 i 9 oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ) powołuje się Forum Młodzieży
Województwa Opolskiego

§1
Ilekroć w uchwale/zarządzeniu mówi się o:
1) „Województwie” – rozumie się przez to Województwo Opolskie,
2) „Forum” – rozumie się przez to Forum Młodzieży Województwa Opolskiego,
3) „organizacjach” - rozumie się przez to organizacje pozarządowe określone w art. 3
ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 1817 z późn. zm.), prowadzące działalność na terenie Województwa,
4) „nieformalnej grupie młodzieży” – rozumie się przez to grupę młodych ludzi w wieku
od 13 do 20 lat, działających wspólnie na rzecz realizacji określonego celu
społecznego, zamieszkałych na terenie Województwa,

§2
1. „Forum Młodzieży Województwa Opolskiego” działa na terenie Województwa
Opolskiego.
2. Kadencja Forum trwa 1 rok.
3. Forum ma charakter konsultacyjny i doradczy zakresie doskonalenia narzędzi
i wdrażania polityki młodzieżowej na terenie Województwa.
4. Marszałek Województwa Opolskiego powołuje w drodze zarządzenia od piętnastu do
trzydziestu członków Forum, z czego co najmniej połowę składu Forum stanowią
przedstawiciele Młodzieżowych Rad Miast i Gmin, działających na obszarze
Województwa.
5. W skład Forum wchodzą:
1) po jednym przedstawicielu Młodzieżowych Rad Miast i Gmin, istniejących na
dzień zarządzenia wyborów na obszarze Województwa,
2) od siedmiu do piętnastu przedstawicieli organizacji młodzieżowych
i nieformalnych grup młodzieży, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych
przez te organizacje i podmioty, zgodnie z procedurą określoną w § 3.

6. Marszałek Województwa Opolskiego przed powołaniem członków Forum występuje
pisemnie do Młodzieżowych Rad o wskazanie przedstawiciela każdej rady
Młodzieżowej Rady na członka Forum oraz 1 zastępcy. Do informacji dołącza się wzór
„Formularza zgłoszeniowego dla przedstawicieli Rad Młodzieżowych do Forum
Młodzieży Województwa Opolskiego”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
7. W przypadku nieskorzystania przez Młodzieżowe Rady z prawa do wskazania
przedstawicieli na członków Forum, pozostaje vacat.
§3
Procedura wyłonienia przedstawicieli organizacji oraz podmiotów na członków Rady
przeprowadzana będzie w następujących etapach:
1. Etap I. Ogłoszenie procedury.
1) Marszałek Województwa Opolskiego zamieszcza na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.opolskie.pl oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego informację o rozpoczęciu
procedury wyłonienia przedstawicieli organizacji oraz podmiotów na członków „Forum
Młodzieży Województwa Opolskiego” i możliwości zgłaszania kandydatów na członków
Forum.
2) Do informacji dołącza się wzór „Formularza zgłoszeniowego dla kandydatów na członków
Forum, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Etap II. Zasady zgłaszania kandydatów na członków Forum.
1) Kandydaci na członków Forum mogą być zgłaszani przez podmioty uprawnione, którymi
są:
a) organizacje młodzieżowe oraz prowadzące działalność na rzecz młodzieży na terenie
Województwa,
b) nieformalne grupy młodzieży, składające się z min. 10 młodych ludzi, zamieszkałych na
terenie Województwa Opolskiego,
2) O działalności na terenie Województwa decyduje adres siedziby organizacji
lub podmiotu, wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego
dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu. O działalności na rzecz młodzieży
decyduje zapis w Statucie danego podmiotu.
3) Każda organizacja i każdy podmiot może zgłosić nie więcej niż dwóch kandydatów i 2
zastępców na członków Forum.
4) Kandydatem na członka Forum oraz zastępcą może być osoba, która spełnia łącznie
następujące kryteria:
a) jest czynnym członkiem organizacji/podmiotu,
b) aktywnie działa na rzecz młodzieży,
c) jest w wieku od 13 do 20 lat,
d) wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w Forum,

e) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego, zawartych w dokumentach składanych w związku
z kandydowaniem na członka Forum Młodzieży Województwa Opolskiego, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016
poz. 922).
3. Etap III. Terminy i sposób zgłaszania kandydatów na członków Forum.
1) Zgłoszenie kandydata na członka „Forum Młodzieży Województwa Opolskiego”
następuje poprzez wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego na członka Forum”,
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i złożenie go w formie papierowej wraz
z wymaganymi załącznikami, w terminie wskazanym w informacji o ogłoszeniu wyborów,
jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w § 3
ust. 1 pkt.1. Zgłoszenie winno być podpisane przez osoby uprawnione, zgodnie ze
sposobem reprezentacji organizacji/ podmiotu wynikającym z Krajowego Rejestru
Sądowego lub innego właściwego dokumentu lub min. 10 członków nieformalnej grupy
młodzieży.
2) Do zgłoszenia należy dołączyć:
a) zgodę kandydata i zastępcy na kandydowanie na członka Forum według wzoru,
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
b) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument
potwierdzający status prawny podmiotu i umocowanie osób reprezentujących
organizację/podmiot oraz Statut potwierdzający, że działalność na rzecz młodzieży
jest jednym z celów organizacji – w przypadku organizacji wymienionych w §3 ust. 2
pkt. 1a
3) Wypełniony „Formularz zgłoszeniowy na członka Forum” wraz z załącznikami należy
złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego lub przesłać drogą pocztową na adres: ul. Piastowska 14,
45-082 Opole lub drogą elektroniczną na adres: dep@opolskie.pl z dopiskiem: „Forum
Młodzieży - zgłoszenie kandydata”.
4) O skuteczności
złożenia lub nadesłania w terminie wypełnionego „Formularza
zgłoszeniowego na członka Forum” wraz załącznikami decyduje data stempla
pocztowego.
5) Zgłoszenie złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
6) W przypadku, gdy złożone zgłoszenie zawiera błędy lub jest niekompletne, Marszałek
Województwa Opolskiego wzywa organizację/podmiot zgłaszającą/y kandydata na
członka Forum do usunięcia błędów lub uzupełnienia braków w zgłoszeniu w terminie
7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania. Wezwanie zostanie przesłane drogą
pocztową. Do uzupełnienia dokumentów stosuje się odpowiednio zapisy pkt.
1-6, z zastrzeżeniem, że na kopercie/w temacie e-maila należy zamieścić dopisek „Forum
Młodzieży - uzupełnienie”.
7) Nie usunięcie błędów lub nie uzupełnienie braków w wyznaczonym terminie powoduje
pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.

8) W przypadku zgłoszenia przez organizacje i podmioty swoich przedstawicieli na
kandydatów na członków Forum w liczbie mniejszej niż siedem osób, przeprowadza się
nabór uzupełniający w trybie określonym w § 3 zarządzenia.

4. Etap IV. Wyłonienie członków Forum.
1) Zespół ds. wyłonienia członków „Forum Młodzieży Województwa Opolskiego”, w skład
którego będą wchodzić przedstawiciele młodzieży, organizacji młodzieżowych i
Marszałka Województwa Opolskiego, zwany dalej „Zespołem”, powołany zarządzeniem
Marszałka Województwa Opolskiego, niezwłocznie dokona formalnej weryfikacji
zgłoszeń oraz przygotuje „Listę kandydatów na członków Forum”, która zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego www.opolskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu
Województwa Opolskiego.
2) W przypadku zgłoszenia przez organizacje i podmioty swoich przedstawicieli na
kandydatów na członków „Forum Młodzieży Województwa Opolskiego” w liczbie
nieprzekraczającej limitu miejsc wskazanego w informacji o wyborach, Marszałek
Województwa Opolskiego powołuje ich na członków Forum, bez przeprowadzenia
głosowania.
3) W przypadku zgłoszenia przez organizacje i podmioty swoich przedstawicieli na
kandydatów na członków Forum w liczbie powyżej przewidzianego limitu miejsc, wyboru
dokonuje Zespół ds. wyłonienia członków Forum.
4) Skład Forum powołany zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego zostanie
zamieszczony na stronach internetowych, o których mowa w ust. 1
§4
Do zadań Forum należy w szczególności:
1) opracowanie założeń funkcjonowania i trybu wyboru stałego ciała
przedstawicielskiego młodzieży przy Marszałku Województwa Opolskiego;
2) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania młodzieży;
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji oraz
podmiotów działających na rzecz młodzieży;
4) wyrażanie opinii w zakresie narzędzi polityki młodzieżowej Województwa
Opolskiego;
5) wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących
działań na rzecz młodzieży;
6) rozpoznawanie potrzeb społeczności Województwa w zakresie działań na rzecz
młodzieży oraz planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb.
7) powoływanie stałych lub czasowych zespołów roboczych.

§5
1. „Forum Młodzieży Województwa Opolskiego” ze swojego grona w głosowaniu tajnym
dokonuje wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Forum spośród
zgłoszonych kandydatów.
2. Forum ze swojego grona w głosowaniu jawnym dokonuje wyboru Sekretarza Forum.
3. Wybory są ważne, jeżeli uczestniczy w nich ponad połowa członków Forum.

§6
1. „Forum Młodzieży Województwa Opolskiego” obraduje na posiedzeniach:
1) zwoływanych przez Marszałka Województwa Opolskiego, min. raz na 2 miesiące,
2) zwoływanych na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków Forum.
2. Pierwszemu posiedzeniu Forum przewodniczy osoba wyznaczona przez Marszałka
Województwa Opolskiego, do czasu wyboru Przewodniczącego Forum.
3. Z przebiegu posiedzeń Forum sporządza się protokoły.
1) Protokół winien zawierać w szczególności:
a)
b)
c)
d)

numer posiedzenia;
datę posiedzenia;
zwięzłe wypowiedzi uczestników posiedzenia;
podpisy prowadzącego obrady oraz Sekretarza Forum.

2) Do protokołu dołącza się:
a)
b)
c)
d)

porządek obrad posiedzenia;
podjęte uchwały;
materiały prezentowane na posiedzeniu;
listę obecności uczestników posiedzenia.

§7
1. Członkowie „Forum Młodzieży Województwa Opolskiego” powiadamiani są
o planowanym posiedzeniu co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
Do zawiadomienia dołączane są porządek obrad oraz niezbędne materiały.
2. Powiadomienie może odbyć się drogą pocztową, faksem lub pocztą elektroniczną.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, określony w ust. 1 może ulec
skróceniu.
§8

1. Członkowie potwierdzają swoją obecność na posiedzeniach „Forum Młodzieży
Województwa Opolskiego” składając podpis na liście obecności, która dołączana jest do
protokołu z posiedzenia.
2. Członkowie oraz zastępcy mają prawo do wspólnego uczestnictwa we wszystkich
posiedzeniach Forum, przy czym prawo głosu przysługuje jedynie jednej osobie.

§9
Obsługę administracyjno-organizacyjną posiedzeń „Forum Młodzieży Województwa
Opolskiego” zapewnia Departament Edukacji i Rynku Pracy.

§ 10
Wykonanie zarządzenia powierza się Departamentowi Edukacji i Rynku Pracy.
§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

