Uchwała nr XVII.120.2016
Rady Powiatu Dębickiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji pracy i trybu działania Powiatowej
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dębicy
Na podstawie art. 12 pkt. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 41g ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.), Rada
Powiatu Dębickiego uchwala, co następuje:
§1
W uchwale określa się tryb powoływania członków oraz organizację pracy i tryb działania Powiatowej
Rady Działalności Pożytku Publicznego.
§2
1. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Dębicy, zwana dalej Radą Pożytku, jest
organem konsultacyjnym i opiniodawczym i funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.
zm.) zwanej dalej ustawą.
2. Członków Rady Pożytku powołuje Zarząd Powiatu Dębickiego.
§3
1. Rada Pożytku składa się z 12 członków:
1) 3 przedstawicieli organu stanowiącego powiatu;
2) 3 przedstawicieli organu wykonawczego powiatu ;
3) 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzących działalność statutową na terenie
Powiatu Dębickiego, zwanych dalej organizacjami.
2. Przedstawicieli organu stanowiącego wskazuje Rada Powiatu w formie uchwały.
3. Przedstawicieli organu wykonawczego wskazuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.
4. Wybór członków Rady Pożytku, o których mowa w §3 ust. 1 pkt. 3, reprezentujących organizacje
następuje podczas zebrania wyborczego spośród kandydatów zgłoszonych wcześniej przez
organizacje.
§4
1. Ogłoszenie o wyborach do składu Rady Pożytku przedstawicieli organizacji, o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt. 3 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Dębicy, na stronie internetowej www.powiatdebicki.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Starostwie Powiatowym w Dębicy.
2. W ogłoszeniu określa się termin zgłaszania kandydatów na członków Rady, termin publikacji listy
zgłoszonych kandydatów na stronie internetowej urzędu oraz planowany termin spotkania
wyborczego.
3. Termin zgłaszania kandydatów na członków Rady nie może być krótszy niż 7 dni od dnia
opublikowania ogłoszenia.
4. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady lub udzielić rekomendacji,
maksymalnie jednemu kandydatowi.
5. Kandydatem na członka Rady Pożytku może być osoba, która:
1) jest pełnoletnia,

2) została 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 dla realizacji
i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady Pożytku,
6) wyraziła zgodę na upublicznienie informacji zawartych w ogłoszeniu,
7) posiada stosowną wiedzę i doświadczenie przydatne w pełnieniu funkcji członka Rady Pożytku.
6. Zgłoszenie winno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu organizacji zgłaszającej i rekomendujących oraz przez samego kandydata.
7. Zgłoszenia kandydatów dokonują organizacje poprzez przesłanie na adres wskazany
w ogłoszeniu, karty zgłoszenia kandydata do Rady Pożytku. Karta zgłoszenia kandydata stanowi
Załącznik do niniejszej uchwały.
8. Lista kandydatów wraz z nazwą organizacji zgłaszających i rekomendujących zostanie
opublikowana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, w zakładce organizacje
pozarządowe, niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatur.
9. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów formalnych, zamieszczonych w ogłoszeniu
i niniejszej uchwale, nie zostaną rozpatrzone.
10. Członków Rady Pożytku, o których mowa w §3 ust.1 pkt. 3, wybierają organizacje podczas
zebrania zwołanego przez Starostę Powiatu Dębickiego.
11. Każda organizacja, podczas spotkania wyborczego, oddaje maksymalnie 3 głosy na różnych
kandydatów, których kompletne zgłoszenia wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Dębicy.
12. Głosowanie odbędzie się pisemnie na jawnych kartach do głosowania.
13. W stosunku do osób, które uzyskały taką samą liczbę głosów następuje ponowne głosowanie.
14. Za organizację i przeprowadzenie wyborów odpowiedzialny jest Starosta.
§5
1. Pierwsze posiedzenie Rady Pożytku zwołuje Starosta Powiatu Dębickiego.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Pożytku w głosowaniu jawnym dokonuje się wyboru
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Pożytku, zwanych dalej Zarządem
Rady Pożytku.
3. Wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza dokonuje się zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Pożytku.
4. Kolejne posiedzenia Rady Pożytku zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek
co najmniej połowy składu Rady Pożytku.
5. Do kompetencji Przewodniczącego należy przewodniczenie obradom. Do kompetencji
Wiceprzewodniczącego należy zastępowanie przewodniczącego w razie jego nieobecności,
natomiast do kompetencji Sekretarza należy protokołowanie obrad Rady Pożytku.
6. Posiedzenie Rady Pożytku odbywa się co najmniej raz w roku.
7. Na wniosek Przewodniczącego w posiedzeniach Rady Pożytku mogą brać udział zaproszeni
goście z prawem głosu doradczego.

§6
1. Rada Pożytku wydaje opinie i przyjmuje stanowiska większością głosów w obecności
co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.

2. Rada Pożytku ma 14 dni od dnia doręczenia na wydanie opinii w sprawie projektu programu
współpracy, projektu strategii rozwoju powiatu lub na temat innych spraw i dokumentów.
3. Nie przedstawienie opinii lub stanowiska w przewidzianych terminach oznacza rezygnację
z prawa do ich wyrażenia.
§7
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Pożytku będącego przedstawicielem ze strony
organu stanowiącego powiatu, skład uzupełnia się odpowiednio uchwałą Rady Powiatu Dębickiego,
a w przypadku organu wykonawczego uchwałą Zarządu Powiatu Dębickiego.
2. W przypadku uzupełnienia składu Rady Pożytku o przedstawiciela organizacji członkiem Rady
Pożytku zostaje kolejny kandydat z największą liczbą głosów spośród kandydatów zgłoszonych na
początku kadencji. W przypadku, gdy nie będzie możliwe powołanie członka, będą miały
zastosowanie procedury naboru określone w §4.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu w okresie sześciu miesięcy przed zakończeniem kadencji
Rady Pożytku nie uzupełnia się jej składu.
4. Procedura wyłonienia członków Rady Pożytku kolejnej kadencji rozpoczyna się w terminie nie
krótszym niż 60 dni przed końcem kadencji Rady Pożytku.
§8
Praca członków w Radzie Pożytku, ma charakter społeczny i jest bezpłatna.
§9
W obradach i pracach Rady Pożytku może uczestniczyć bez prawa do głosowania pracownik
wydziału lub jednostki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Dębicy odpowiedzialny
merytorycznie za przygotowanie procedowanej sprawy.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Dębicy.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

