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UCHWAŁA NR XLlV/378/2014 
RADY POWIATU KONINSKIEGO 

z dnia 30 wrześn ia 2014 r. 

w sprawie trybu powoływania czło nków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności 
Pożytku Publicznego Powiatu Konińs kiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Oz. U. z 20 13 f ., poz. 595, z pożn . zm.) oraz art . 419 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn o zm.) , zwanej dalej 
ustawą uchwala się , co następuje: 

§ 1. Uchwała okreś la tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Rady Działalności 

Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego , jako organu konsultacyjnego i opiniodawczego 
w szczególności w sprawach opiniowania projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących 
sfery zadań publicznych, o których mowa wart. 4 ustawy oraz dotyczących współpracy z organizacjami 
i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy, jak również opiniowania w sprawach funkcjonowania 
tych organizacji i podmiotów. 

§ 2. 1. Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Kon ińskiego składa się z dziewięciu 
członków, w tym: 

1) dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego , wybranych uchwałą Rady, 

2) dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Kon ińskiego , wybranych uchwałą Zarządu , 

3) pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działa lności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
prowadzących działalność statutową na teren ie powiatu konińskiego , zwanych dalej organizacjami. 

2. VVyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów do Rady 
Działa lności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego dokonuje się w następującym trybie : 

1) Ogłoszenie o wyborach do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińsk iego Zarząd 
Powiatu zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi, na stronie internetowej www.powiat.konin .pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie 
Powiatowym w Koninie. 

2) W ogłoszeniu określa się termin zgłaszania kandydatów na członków Rady, termin publikacji listy 
zgłoszonych kandydatów oraz termin zebrania organizacji, podczas którego wyłon ieni zostaną 
przedstawiciele do Rady. 

3) Zgłoszenia kandydatów dokonują organizacje poprzez przesłanie karty zgłoszenia kandydata 
do Rady Działa l ności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego na adres: Starostwo Powiatowe 
w Kon inie, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin (wzór karty zgłoszenia kandydata sIanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały) , 

4) Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady Działa lności Pożytku 
Publicznego Powiatu Konińskiego . 

5) Zgłoszenie winno być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
organizacji. 

6) Weryfikacji kompletności zgłoszeń dokonuje Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami. 

7) Lista kandydatów wraz z nazwą organizacji, która dokonała zgłoszenia (spełniające warunki 
formalne okreś lone w ogłoszeniu) zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie internetowej www.powiat.konin.pl oraz na tablicy ogłoszeń , nie później n iż 7 dni przed 
zebraniem, o którym mowa w pkt 8). 








