
UCHWAŁA NR 307.XXXI.2012
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 26 listopada 2012 r.

w sprawie trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra oraz 
organizacji i trybu jej działania. 

Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. 1) Tryb powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra oraz 
organizację i tryb jej działania określa załącznik nr 1 do uchwały. 

2) Karta zgłoszenia na przedstawiciela Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra stanowi 
załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Janusz Grodziński
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         Załącznik nr 1 
         do uchwały nr 307.XXXI.2012 
         Rady Miejskiej Jeleniej Góry 
         z dnia 26 listopada 2012 r. 
 
 

Tryb powoływania członków Rady Działalności PoŜytku Publicznego  

Miasta Jelenia Góra oraz organizacja i tryb jej działania. 

 

§ 1 

Zadania Rady Działalności PoŜytku Publicznego Miasta Jelenia Góra, zwanej dalej Radą, 

określa art. 41i ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego  

i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zwanej 

dalej ustawą. 

§ 2 

W skład Rady wchodzi 12 członków, w tym: 

1.  3 przedstawicieli Rady Miejskiej Jelenia Góra, zwanej dalej Radą Miejską, 

2.  3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Jelenia Góra, zwanego dalej Prezydentem,  

3.  6 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie Miasta Jelenia Góra. 

 

§ 3 

1. Członków Rady powołuje Prezydent w drodze zarządzenia, z tym Ŝe: 

a) przedstawicieli Rady Miejskiej wskazuje Rada Miejska, 

b) przedstawicieli Prezydenta wskazuje Prezydent, 

c) wyłonienie przedstawicieli wymienionych w § 2 ust. 3 następuje na zasadach określonych 

w § 4. 

2. Prezydent odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w drodze zarządzenia, w tym: 

a) na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Rady, 

b) na wniosek Rady Miejskiej w przypadku przedstawicieli Rady Miejskiej, 

c) z własnej inicjatywy w przypadku swoich przedstawicieli, 

d) w przypadku pisemnej rezygnacji członka Rady. 

3. W razie śmierci lub odwołania członka Rady Prezydent uzupełnia skład Rady na okres  

do końca kadencji w sposób określony w § 3 ust. 1 , z tym Ŝe w przypadku uzupełnienia 

składu Rady o przedstawiciela, o którym mowa w § 2 ust. 3 wybiera się kolejnego kandydata, 

który w toku wyborów, o których mowa w § 4 otrzymał największa liczbę głosów. 
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§ 4 

1. Zgłoszenia przedstawicieli do Rady, o których mowa w § 2 ust. 3, dokonują organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność na 

terenie Miasta Jelenia Góra na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra 

www.jeleniagora.pl. 

2. Prezydent powołuje trzyosobową Komisję Skrutacyjną, która przeprowadza procedurę 

wyboru przedstawicieli do Rady i nadzoruje przebieg wyborów.  

3. Przedstawicieli do Rady zgłaszają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  

w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność na terenie Miasta Jelenia Góra uchwałą jej 

Zarządu. Uchwała ta stanowi załącznik do karty zgłoszenia.  

4. KaŜda organizacja moŜe zgłosić jednego kandydata.  

5. Przedstawicieli moŜna zgłaszać w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia naboru. Karty zgłoszeń 

wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach z adnotacją „Nabór do Rady Działalności 

PoŜytku Publicznego Miasta Jelenia Góra” naleŜy składać w wersji pisemnej na adres Urząd 

Miasta Jelenia Góra Wydział Dialogu Społecznego Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra  

i drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl. 

6. Karty zgłoszeń złoŜone po terminie oraz nie spełniające kryteriów formalnych nie będą 

uwzględniane. Istnieje moŜliwość uzupełnienia braków w formularzu w ciągu 3 dni od dnia 

zakończenia naboru.  

7. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne wraz z prezentacją ich sylwetek, 

zostanie umieszczona na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra www.jeleniagora.pl 

niezwłocznie po zakończeniu naboru. 

8. Wybór 6 przedstawicieli o których mowa w § 2 ust. 3 do Rady nastąpi poprzez oddanie 

głosu na kandydata na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra www.jeleniagora.pl 

9. KaŜda organizacja otrzyma z Urzędu Miasta Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58 58-500 

Jelenia Góra przesyłkę listowną zawierającą login, hasło i instrukcję głosowania. 

10. KaŜda organizacja otrzymuje jeden mandat wyborczy.  

11. Głosowanie jest tajne i odbywa się poprzez zalogowanie na stronie internetowej Miasta 

Jelenia Góra www.jeleniagora.pl unikalnym loginem i hasłem i postawieniem znaku X przy 

nazwisku wybieranego kandydata.  

12. Głos jest waŜny gdy dana organizacja odda głos na maksymalnie sześciu kandydatów. 

13. Do organizacji zostanie wysłane potwierdzenie o oddaniu głosu wraz z listą osób, na które 

głos był oddany. 

14. Do Rady wchodzi 6 przedstawicieli, którzy otrzymali największą liczbę głosów.  

W przypadku otrzymania przez kandydatów równej ilości głosów, w sytuacji która 
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powodowałaby zwiększenie ilości osób zasiadających w Radzie, Komisja Skrutacyjna 

przeprowadza losowanie i wybiera tylu kandydatów, aby uzupełnić skład Rady do  

6 przedstawicieli. 

15. Wynik głosowania przedstawia niezwłocznie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.  

 

§ 5 

1. Rada, na pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym zwykłą 

większością głosów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy stanowią 

Prezydium Rady. 

2. W przypadku, gdy Ŝaden z członków nie uzyskał zwykłej większości głosów, głosowanie 

powtarza się ograniczając je do członków, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali  

w stosunku do pozostałych największą liczbę głosów. 

3. Odwołanie Prezydium Rady następuje w takim samym trybie, na wniosek co najmniej 1/3 

członków Rady. 

§ 6 

1. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Prezydium Rady lub na wniosek co najmniej 1/3 

członków Rady, z tym Ŝe pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezydent, a prowadzi je do 

czasu wyboru Prezydium Rady wskazany przez Prezydenta członek Rady. 

2. Posiedzenia Rady zwoływane są nie rzadziej niŜ raz na dwa miesiące. 

3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący. 

4. Z kaŜdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. 

 

§ 7 

1. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w postaci stanowisk i opinii. 

2. Posiedzenia Rady są waŜne gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu Rady. 

3. Rozstrzygnięcia Rady zapadają zwykłą większości głosów. 

4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 

§ 8 

Członkowie Rady wykonują swój mandat nieodpłatnie. 

 

§ 9 

Obsługę administracyjno - biurową Rady zapewnia Prezydent. 
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         Załącznik nr 2 
         do uchwały nr 307.XXXI.2012 
         Rady Miejskiej Jeleniej Góry 
         z dnia 26 listopada 2012 r. 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

na członka Rady Działalności PoŜytku Publicznego Miasta Jelenia Góra 
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Miasta Jelenia Góra. 
 
I. DANE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ LUB PODMIOTU WYMIENIONEGO W ART. 3 
UST 3. USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POśYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE, 
ZGŁASZAJACEJ CZŁONKA DO RADY DZIAŁALNOSCI POśYTKU PUBLICZNEGO MIASTA 
JELENIA GÓRA 
 
1. Nazwa organizacji  
2. Adres siedziby  
3. Numer w KRS lub innym 

rejestrze bądź ewidencji 
 

4. Numer telefonu adres e-mail  
5. Imi ę i nazwisko oraz pełniona 

funkcja osoby/osób 
zgłaszającej/zgłaszających 
kandydata w imieniu 
organizacji i jej 
podpis/podpisy 

 

 
 

II. DANE PRZEDSTAWICIELA NA CZŁONKA RADY DZIAŁALNOŚCI POśYTKU 
PUBLICZNEGO MIASTA JELENIA GÓRA 
 
1. Imi ę i nazwisko  

2. Numer telefonu adres e-mail  
Nazwa organizacji Adres siedziby Numer w KRS lub innym 

rejestrze bądź ewidencji 
3. 
 

PrzynaleŜność do organizacji 
pozarządowych 
(wyszczególnić) 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 

  

4. Krótki opis doświadczeń i 
umiejętności przedstawiciela na 
członka Rady, które przydatne 
będą w pracach Rady 

 
 
 
 

5. Krótkie uzasadnienie zgłoszenia 
przedstawiciela do udziału w 
pracach Rady  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
.............................................................................................................................................................. 
(czytelny podpis osoby/osób upowaŜnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji/ pieczęć organizacji) 
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Oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na kandydowanie oraz wykorzystanie moich danych osobowych na 
potrzeby naboru do Rady Działalności PoŜytku Publicznego Miasta Jelenia Góra. 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
czytelny podpis kandydata 

 
 
 
Oświadczam/y, Ŝe podmiot zgłaszający przedstawiciela prowadzi działalność na terenie Miasta Jelenia 
Góra. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Podpisy osób reprezentujących organizację zgłaszającego przedstawiciela na członka Rady Działalności poŜytku 
Publicznego Miasta Jelenia Góra (wymagane czytelne podpisy osób statutowo uprawnionych lub upowaŜnionych do 
reprezentowania podmiotu) 

 

Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne: 

Ja niŜej podpisana/y..............................................................................................................., świadoma/y 
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności 
do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, iŜ nie byłam/em karana/y za przestępstwo 
popełnione umyślnie oraz Ŝe korzystam z pełni praw publicznych. 

 
                           
…………………………………………………………………………………………………... 

miejscowość, data                    czytelny podpis kandydata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru bądź ewidencji potwierdzający status prawny 
organizacji oraz umocowanie osób ją reprezentujących.  

2. Uchwała Zarządu o powołaniu na przedstawiciela Rady Działalności PoŜytku Publicznego Miasta Jelenia Góra. 
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