UCHWAŁA NR XXIX/196/17
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Opocznie.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 41 g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 i poz. 1948) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Opocznie, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXVIII/192/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie
określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publiczngo w Opocznie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Opoczyńskiego
Maria Barbara Chomicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/196/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 24 marca 2017r.
TRYB POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ORAZ ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA POWIATOWEJ
RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W OPOCZNIE
§ 1. 1.Ilekroć jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 i poz. 1948);
2) organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne,
o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy i działające na terenie Powiatu Opoczyńskiego;
3) Radzie Pożytku - należy przez to rozumieć Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Opocznie;
4) Radzie Powiatu - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Opoczyńskiego;
5) Zarządzie Powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Opoczyńskiego;
6) Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Opoczyńskiego.
2. Rada Pożytku jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Zarząd Powiatu na wniosek
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy, prowadzących działalność na
terenie Powiatu Opoczyńskiego.
3. Do zadań Rady Pożytku należy w szczególności:
1) opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu,
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których
mowa w art.4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3,
w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
ustawy,
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art.3 ust.3,
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej
a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3,
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3, oraz w sprawach rekomendowanych
standardów realizacji zadań publicznych.
§ 2. 1. Radę Pożytku powołuje Zarząd Powiatu w formie uchwały w sprawie powołania Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Opocznie.
2. Rada Pożytku, składa się z 11 członków, w tym:
1) trzech przedstawicieli Rady Powiatu,
2) dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu,
3) sześciu przedstawicieli organizacji.
3. Członków Rady powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu w drodze uchwały.
4. Przedstawicieli Rady Powiatu wskazuje Rada Powiatu w drodze uchwały.
5. Przedstawicieli Zarządu Powiatu wskazuje Zarząd Powiatu w drodze uchwały.
6. Wybór członków Rady Pożytku, o których mowa w § 2 ust.2 pkt 3, reprezentujących organizacje następuje
spośród zgłoszonych przez ww. organizacje kandydatów.
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7. Kadencja Rady Pożytku trwa 3 lata.
§ 3. 1. Starosta ogłasza nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji na członków Rady Pożytku.
2. Ogłoszenie o naborze kandydatów zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Opocznie www.opocznopowiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Opocznie.
3. W ogłoszeniu określa się termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Pożytku. Termin zgłaszania
kandydatów na członków Rady Pożytku nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.
4. Każda organizacja może zgłosić tylko jednego kandydata na członka Rady Pożytku.
5. Zgłoszenia dokonuje się w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia naboru(decyduje data wpływu) na karcie
zgłoszenia,której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Trybu.
6. Członkiem Rady Pożytku może zostać osoba, która korzysta z pełni praw publicznych i nie była karana za
przestępstwo popełnione umyślnie.
7. Zgłoszenia kandydatów dokonują organizacje poprzez:
a) przesłanie karty zgłoszenia kandydata do Rady Pożytku na adres Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul.
Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno,
b) lub składając osobiście kartę zgłoszenia kandydata do Rady Pożytku w Biurze Podawczym Starostwa
Powiatowego w Opocznie.
8. Zgłoszenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
organizacji.
§ 4. 1. Wybór członków Rady Pożytku, o których mowa w § 2 ust.2 pkt 3, reprezentujących organizacje
następuje spośród kandydatów rekomendowanych przez ww.organizacje na zebraniu upoważnionych delegatów,
zwołanym przez Starostę Opoczyńskiego z własnej inicjatywy niezwłocznie po zakończeniu naboru.
2. Ogłoszenie o zebraniu delegatów wraz z listą kandydatów i nazwą organizacji zostanie zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Opocznie
www.opocznopowiat.pl oraz na tablicy internetowej Starostwa Powiatowego w Opocznie co najmniej na 7 dni
przed terminem zebrania.
3. W zebraniu delegatów może wziąć udział jeden upoważniony przedstawiciel organizacji.Wzór
upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Trybu.
4. Delegaci uczestniczący w zebraniu oddają głos maksymalnie na 6 kandydatów z listy kandydatów
umieszczonych na karcie do głosowania.
5. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
6. Mandat członka Rady Pożytku uzyskuje 6 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie.
7. Wyniki głosowania ustala 3 osobowa komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród
delegatów.
§ 5. Wskazanie przedstawicieli Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz wybór przedstawicieli organizacji winny
nastąpić najpóźniej 30 dni przed upływem kadencji Rady Pożytku, z tym że w przypadku pierwszej kadencji Rady
Pożytku wskazanie i wybór przedstawicieli winno odbyć się w terminie 60 dni od wejścia w życie niniejszej
uchwały.
§ 6. 1. Rada Pożytku obraduje na posiedzeniach.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Pożytku zwołuje i prowadzi Starosta.
3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady Pożytku wybierają spośród siebie w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Pożytku.
4. Odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Pożytku odbywa się w takim
samym trybie, co powołanie, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pożytku.
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5. Kolejne posiedzenia Rady Pożytku zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek, co
najmniej połowy składu Rady Pożytku.
6. Posiedzenia Rady Pożytku odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
7. Na wniosek Przewodniczącego w posiedzeniach Rady Pożytku mogą brać udział zaproszeni goście z głosem
doradczym.
§ 7. 1. Pracami Rady Pożytku kieruje przewodniczący lub w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
2. Dokumentację Rady Pożytku prowadzi sekretarz, który sporządza z każdego posiedzenia protokół.
3. W przypadku nieobecności sekretarza podczas posiedzenia Rady Pożytku protokół sporządza wyznaczony
przez kierującego obradami członek Rady Pożytku.
§ 8. 1. Rada Pożytku podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii zwykłą większością głosów,
w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej połowy członków Rady Pożytku. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos przewodniczącego.
2. Termin wyrażenia przez Radę Pożytku opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia projektu dokumentu.
Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
§ 9. 1. Zarząd Powiatu w drodze uchwały odwołuje członka Rady Pożytku przed upływem kadencji:
1) na jego wniosek;
2) na wniosek przedstawicieli podmiotów, o których mowa w § 2.2 pkt 1 albo pkt 2 albo pkt 3, jedynie
w odniesieniu do członka reprezentującego ten podmiot;
3) w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
4) w przypadku powstania trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków członka Rady Pożytku z powodu
choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Pożytku.
2. W przypadku śmierci lub odwołania członka Rady Pożytku, Zarząd Powiatu uzupełnia jego skład.
3. Uzupełnienie składu Rady Pożytku następuje w trybie wskazanym w § 2 ust. 3-6.
4. W przypadku śmierci lub odwołania członka Rady Pożytku w okresie sześciu miesięcy przed zakończeniem
kadencji nie uzupełnia się składu Rady Pożytku.
§ 10. Członkowie Rady Pożytku wykonują działalność społecznie.
§ 11. Obsługę administracyjną i biurową Rady Pożytku zapewnia komórka organizacyjna Starostwa
Powiatowego w Opocznie właściwa ds.współpracy z organizacjami pozarządowymi.
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Załącznik Nr 1
do Trybu powoływania członków oraz
organizacji i trybu działania Powiatowej
Rady Działalności Pożytku Publicznego
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATADO POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO W OPOCZNIE
1.Nazwa organizacji………………………………………………………………
2.Siedziba…………………………………………………………………………
3.Telefon…………………………………………………………………………..
4.Nr KRS lub ewidencji (rejestru)………………………………………………...
5.Imię i nazwisko kandydata……………………………………………………...
6.Adrs zamieszkania kandydata…………………………………………………..
7.Telefon kontaktowy……………………………………………………………..
8.Adres email……………………………………………………………………...
Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie oraz wykorzystanie moich danych osobowych
na potrzeby Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Opocznie.

……………………………….
(podpis kandydata)

……………………………….
(pieczątka organizacji)
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Załącznik Nr 2
do Trybu powoływania członków oraz
organizacji i trybu działania Powiatowej
Rady Działalności Pożytku Publicznego

……………………………………
(pieczątka organizacji)

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Panią/Pana…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
do reprezentowania……………………………………………………………………….
(nazwa organizacji)
w głosowaniu na kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

…………………………………………...............................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji)
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