Załącznik nr 1 do uchwały nr ............/2015
Rady Powiatu w Olecku z dnia ..................... 2015 r.

Projekt z 21.04.2015 r.

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Ilekroć jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.);
2) Trybie – rozumie się przez to „Tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku”;
3) Powiatowej Radzie – rozumie się przez to Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego
w Olecku, powołaną zgodnie z art. 41e ust. 2 ustawy oraz niniejszego Trybu;
4) Powiecie – rozumie się przez to Powiat Olecki;
5) Radzie Powiatu – rozumie się przez to Radę Powiatu w Olecku;
6) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Powiatu w Olecku;
7) Staroście – rozumie się przez to Starostę Oleckiego;
8) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
1.

2.

3.
4.

§ 2.
Powiatowa Rada Działalności jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie
realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego
i kształtowania właściwej współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi.
Powiatowa Rada składa się z 9 członków, w tym:
1) 2 przedstawicieli Rady Powiatu,
2) 2 przedstawicieli Zarządu,
3) 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie powiatu
oleckiego.
Członkiem Powiatowej Rady może zostać osoba, która korzysta z pełni praw publicznych
i nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie.
Zadania Powiatowej Rady są określone w szczególności w art. 41i ustawy.
Rozdział 2.
Tryb powoływania członków Powiatowej Rady

§ 3.
1. Kandydatów na członków Powiatowej Rady, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, wskazuje
Przewodniczący Rady.
2. Kandydatów na członków Powiatowej Rady, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, wskazuje
Starosta.
3. Kandydatów na członków Powiatowej Rady, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, wskazują
przedstawiciele organizacji pozarządowych zgodnie z procedurą określoną w § 4.
4. Wskazanie przedstawicieli Rady Powiatu i Zarządu oraz wybór przedstawicieli organizacji
pozarządowych powinno nastąpić najpóźniej 30 dni przed upływem kadencji Powiatowej Rady
z tym, że w przypadku pierwszej kadencji Powiatowej Rady wskazanie i wybór przedstawicieli
powinno odbyć się w terminie 30 dni od wejścia w życie niniejszego Trybu.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

§ 4.
Starosta publikuje na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olecku i w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz zamieszcza na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olecku
ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady, o których mowa w § 2
ust. 2 pkt 3.
Zgłoszenie kandydatów organizacji pozarządowych odbywa się na podstawie:
1) karty zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego
Trybu,
2) rekomendacji dla kandydata do Powiatowej Rady, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego
Trybu,
3) oświadczenia kandydata, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Trybu.
Termin składania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni.
Po zakończeniu naboru, o którym mowa w § 4 ust. 1, Starosta:
1) niezwłocznie publikuje listę kandydatów organizacji pozarządowych na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Olecku, w Biuletynie Informacji Publicznej i zamieszcza na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olecku;
2) w terminie 7 dni zwołuje zebranie wszystkich kandydatów, wysyłając imienne zawiadomienia.
W zebraniu, o którym mowa w § 4 ust. 2, mają prawo wziąć udział członkowie organizacji
pozarządowych, prowadzących działalność na terenie powiatu oleckiego.
Uczestnicy zebrania, o którym mowa w § 4 ust. 4, wybierają spośród siebie w głosowaniu jawnym
przewodniczącego i komisję skrutacyjną. Przewodniczący prowadzi zebranie i moderuje dyskusję,
a komisja sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów do Rady.
Na zebraniu następuje autoprezentacja kandydatów, a następnie zostaje ogłoszone głosowanie
tajne.
Każdy z kandydatów ma prawo oddania 5 głosów na karcie do głosowania, stanowiącej załącznik
nr 4 do niniejszego Trybu, zawierającej nazwiska wszystkich zgłoszonych kandydatów. Głos
uznaje się za nieważny, jeżeli kandydat wskaże więcej niż 5 kandydatów.
Z przeprowadzonego głosowania komisja sporządza protokół, który stanowi dla Zarządu podstawę
wyboru kandydatów.
W przypadku, gdy dwóch kandydatów otrzyma tą samą liczbę głosów przewodniczący zarządza
II turę wyborów.
Kandydat zgłoszony zgodnie z procedurą określoną w § 4, który nie może z przyczyn od niego
niezależnych stawić się na zebraniu, ma prawo najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania
przesłać do Starosty oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na kandydowanie mimo nieobecności.
W przypadku braku takiego oświadczenia nazwisko kandydata zostanie skreślone z karty
do głosowania.
W skład Powiatowej Rady Zarząd powoła kandydatów, którzy otrzymają najwyższą liczbę
głosów, kierując się zasadą reprezentatywności poszczególnych gmin, tj.:
1) kandydata organizacji pozarządowej z Gminy Olecko,
2) kandydata organizacji pozarządowej z Gminy Kowale Oleckie,
3) kandydata organizacji pozarządowej z Gminy Świętajno,
4) kandydata organizacji pozarządowej z Gminy Wieliczki,
5) kandydata z najwyższą liczbą głosów niezależnie od tego, którą gminę reprezentuje.
W przypadku braku kandydata organizacji pozarządowej z którejkolwiek gminy obowiązuje
zasada § 4 ust. 11 pkt 5.
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§ 5.
1. Rekomendacji na członka Powiatowej Rady, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, dokonuje
organizacja pozarządowa, posiadająca swoją siedzibą, jednostkę terenową lub oddział na terenie
powiatu oleckiego.
2. Każda organizacja pozarządowa może udzielić rekomendacji tylko jednemu kandydatowi.
W przypadku udzielenia rekomendacji więcej niż jednemu kandydatowi, wszystkie rekomendacje
uznaje się za nieważne.
3. Wyłonienie kandydatów organizacji pozarządowych na członków Powiatowej Rady odbywa się
z uwzględnieniem zasady reprezentatywności poszczególnych gmin powiatu oleckiego.
Rozdział 3.
Organizacja i tryb działania Powiatowej Rady
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

§ 6.
Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady zwołuje Starosta w ciągu 30 dni od dnia powołania Rady.
Na pierwszym posiedzeniu Powiatowej Rady dokonuje się wyboru Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków Powiatowej Rady, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3.
Wyboru Przewodniczącego dokonuje się spośród członków organizacji pozarządowych,
a Wiceprzewodniczącego spośród członków Rady i Zarządu.
Odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza następuje w takim samym
trybie, co powołanie, na wniosek co najmniej 1/3 członków Powiatowej Rady.
Kolejne posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek
co najmniej połowy składu Rady.
Na wniosek Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego w posiedzeniach Powiatowej Rady
mogą brać udział zaproszeni goście/ eksperci z głosem doradczym.
Pracami Rady kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
Obrady Powiatowej Rady są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa jej członków.
§ 7.
Członkowie Powiatowej Rady są obowiązani czynnie uczestniczyć w posiedzeniach Powiatowej
Rady.
Każdy z członków Powiatowej Rady dysponuje jednym głosem.
Powiatowa Rada wydaje opinie i przyjmuje stanowiska w formie uchwał lub odpowiednich
zapisów w protokole, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje
głos Przewodniczącego.
Termin wyrażenia opinii przez Powiatową Radę wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio
projektu aktu prawnego. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej
wyrażania.
W sytuacji wymagającej zajęcia stanowiska przez Powiatową Radę w okresie między jej
posiedzeniami, Przewodniczący zamiast zwoływać posiedzenie, może zwrócić się do członków
w formie korespondencyjnej, faksowej lub mailowej o wyrażenie opinii w danej sprawie.
Za wyrażoną opinię będzie uważana opinia przesłana we wskazanym przez Przewodniczącego
terminie. Za ważne będą uznane głosy za lub przeciw zgłoszone w formie korespondencyjnej,
faksowej lub mailowej, w przewidzianym terminie.
Z posiedzenia Powiatowej Rady Sekretarz sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący,
a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Sekretarza
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protokół sporządza inny członek Powiatowej Rady, wyznaczony przez Przewodniczącego
lub Wiceprzewodniczącego.
7. Protokoły z posiedzenia Powiatowej Rady są jawne.
§ 8.
1. Kadencja Powiatowej Rady jest określona w art. 41e ust. 3 ustawy.
2. Członkowie Powiatowej Rady wykonują swoje zadania społecznie.
3. Zarząd może odwołać członka Powiatowej Rady z jej składu:
1) na wniosek Powiatowej Rady przyjęty bezwzględną większością głosów w obecności
co najmniej połowy członków w przypadku:
a) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Powiatowej Rady,
b) rażącego zaniedbywania swoich obowiązków wynikających z udziału w jej składzie,
c) wykonywania czynności lub zajęć pozostających w kolizji z obowiązkami członka Rady
lub podważających zaufanie do jego bezstronności lub niezależności;
2) na pisemny wniosek członka w sprawie rezygnacji z udziału w Powiatowej Radzie;
3) w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione
umyślnie.
4. W przypadku śmierci lub odwołania członka Rady, Zarząd powołuje nowych członków celem
uzupełnienia składu Rady, odpowiednio spośród przedstawicieli Zarządu, Rady lub spośród listy
kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe przy danym naborze do Rady. Kadencja
nowo powołanego członka upływa wraz z kadencją całej Rady.
Rozdział 4.
Przepisy końcowe
§ 9.
1. Obsługę organizacyjną i techniczną Powiatowej Rady zapewnia Wydział Organizacyjny Starostwa
Powiatowego w Olecku.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Trybie stosuje się przepisy ustawy i inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
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Załącznik nr 1 do Trybu powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku

Karta zgłoszenia kandydata
do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku
1. Dane kandydata
Imię

Drugie imię

Nazwisko

2. Dane dotyczące miejsca zamieszkania
Kraj

Województwo

Gmina

Ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu stacjonarnego

Nr telefonu komórkowego

Fax

Adres e-mail

www

Inne

Powiat

Nr domu

Nr lokalu

3. Dane kontaktowe

4. Informacje o członkostwie w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy, z podaniem zajmowanej funkcji.
L. p.

Nazwa organizacji pozarządowej

Data wstąpienia,
okres przynależności

Zajmowane funkcje/ stanowiska
z podaniem czasu sprawowania

1.
2.
3.
4.

5. Wykaz rekomendacji uzyskanych przez kandydata, załączonych do zgłoszenia
L. p

Nazwa organizacji pozarządowej rekomendującej kandydata

Data wystawienia
rekomendacji

1.
2.
3.
4.
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6. Uzasadnienie kandydatury, w tym określenie kwalifikacji kandydata przydatnych
do wykonywania zadań członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
................................................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................................... .................
............................................................................................................................................................................ ....
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .................
............................................................................................................................................................... .................
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .................
............................................................................................................................................................... .................
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .................
............................................................................................................................................................... .................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ............................
............................................................................................................................................................... .................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .................

..............................................................
miejscowość i data

..................................................................................
podpis kandydata
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Załącznik nr 2 do Trybu powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku

Rekomendacja dla kandydata do Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Olecku
1. Dane kandydata, któremu jest udzielana rekomendacja
Imię

Drugie imię

Nazwisko

2. Dane organizacji pozarządowej rekomendującej
Nazwa organizacji pozarządowej rekomendującej

Numerr w rejestrze lub ewidencji

Forma prawna, w jakiej działa podmiot

Nazwa właściwego rejestru lub ewidencji

3. Dane dotyczące siedziby rejestrowej organizacji pozarządowej
Kraj

Województwo

Gmina

Ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

Powiat

Nr domu

Nr lokalu

Poczta

4. Dane dotyczące siedziby oddziału lub biura organizacji na terenie powiatu oleckiego
w przypadku, gdy jest inna niż wskazana w pkt 3
□

My, niżej podpisani, upoważnieni do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu wymienionego w pkt 2, oświadczamy,
iż w/w podmiot posiada oddział lub biuro terenowe na terenie powiatu oleckiego pod wskazanym niżej adresem.

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu stacjonarnego

Nr telefonu komórkowego

Fax

Adres e-mail

www

Inne

5. Dane kontaktowe
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6. Syntetyczny opis działalności podmiotu
................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ..........................
............................................................................................................................................................... .................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .................
............................................................................................................................................................... .................

7. Wskazanie sposobu reprezentacji podmiotu zgodnego ze statutem
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .................
............................................................................................................................................................... .................
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .................
............................................................................................................................................................... .................

Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu
L. p.

Imię i nazwisko

Funkcja

Podpis

1.
2.
3.

..............................................................
miejscowość i data

..................................................................................
pieczęć nagłówkowa organizacji pozarządowej
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Załącznik nr 3 do Trybu powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku

Oświadczenie kandydata do Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Olecku
Wyrażam zgodę na kandydowanie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Olecku oraz na przetwarzanie i upublicznienie moich danych osobowych zawartych w „Karcie
zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku”,
z wyłączeniem pkt 2 i 3, dla potrzeb niezbędnych do powołania i funkcjonowania Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Olecku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na upublicznienie moich danych osobowych zawartych
w pkt 2 Dane dotyczące miejsca zamieszkania „Karty zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Olecku” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.
Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na upublicznienie moich danych osobowych zawartych
w pkt 3 Dane kontaktowe „Karty zgłoszenia kandydata do Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Olecku” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

..............................................................
miejscowość i data

..................................................................................
podpis kandydata

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do Trybu powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku

Karta do głosowania
na kandydatów do Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Olecku
Nazwisko i imię/ imiona

Miejsce zamieszkania

Nazwisko i imię/ imiona

Miejsce zamieszkania

Nazwisko i imię/ imiona

Miejsce zamieszkania

Nazwisko i imię/ imiona

Miejsce zamieszkania

Nazwisko i imię/ imiona

Miejsce zamieszkania

Nazwisko i imię/ imiona

Miejsce zamieszkania

Nazwisko i imię/ imiona

Miejsce zamieszkania

Informacja
Głosować można na nie więcej niż 5 osób kandydujących, stawiając znak „X” w kratce znajdującej
się z lewej strony obok nazwiska.
Postawienie znaku „X” w kratce obok nazwisk 6 lub więcej osób kandydujących
albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
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