
Na podstawie Uchwały Nr XVII.120.2016 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 28 kwietnia 

2016 roku w sprawie trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego, Starosta Powiatu Dębickiego ogłasza nabór 

przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego. 

1. Kandydatem na członka Rady Pożytku może być osoba, która: 

1) jest pełnoletnia 

2) jest zgłoszona przez jedną oraz rekomendowana przez co najmniej dwie organizacje 

prowadzące działalność statutową na terenie powiatu dębickiego, 

3) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie i korzysta z pełni praw publicznych, 

4) wyraziła zgodę na kandydowanie 

5) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady Pożytku, 

6) wyraziła zgodę na upublicznianie informacji zawartych w ogłoszeniu, 

7) posiada stosowną wiedzę i doświadczenie przydatne w pełnieniu funkcji członka Rady 

Pożytku. 

2. Kandydatów do Rady mogą zgłaszać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione 

w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie (t. J. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), 

 

- każdy z ww. podmiotów może zgłosić jednego kandydata lub udzielić rekomendacji 

maksymalnie jednemu kandydatowi, 

- zgłoszenie winno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 

woli w imieniu organizacji zgłaszającej i rekomendujących oraz przez samego kandydata, 

- zgłoszenie kandydatów dokonuje się przez przesłanie formularza na adres Starostwa 

Powiatowego w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, pok. 207, którego wzór stanowi 

załącznik do ogłoszenia, 

- zgłoszenia złożone po terminie lub niepodpisane przez osoby upoważnione nie będą 

rozpatrywane, 

- zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów formalnych, zamieszczonych 

w ogłoszeniu i uchwale w sprawie trybu powoływania członków, organizacji i trybu 

działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, nie zostaną przyjęte, 

- w przypadku braku kandydatów lub zgłoszenia mniej niż 6 kandydatów, Starosta 

Powiatu Dębickiego przedłuża termin zgłaszania kandydatów. 



Terminarz naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego: 

- 29 czerwca 2022 r. – ogłoszenie o naborze kandydatów, 

- do 15 lipca 2022 r. – zgłaszanie kandydatów, 

- do 22 lipca 2022 r. – opublikowanie listy nazwisk kandydatów wraz z nazwą desygnujących 

ich organizacji, 

- 29 lipca – 5 sierpnia 2022 r. planowany termin spotkania wyborczego. 

 


