Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .....................
Zarządu Powiatu w Poznaniu
z dnia ..................................

OGŁOSZENIE
ZARZĄD POWIATU W POZNANIU

Ogłasza, na podstawie § 3 Uchwały Nr XI/125/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października
2015 r. w sprawie: określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim

NABÓR DO SKŁADU POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W POWIECIE
POZNAŃSKIM II KADENCJI PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW
WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

1. Ogólna charakterystyka pracy członka komisji:
Do kompetencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim, zwanej
dalej Radą, należy w szczególności:
1) opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu poznańskiego, zwanego dalej powiatem;
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, oraz dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zwanymi dalej Organizacjami, w tym programów współpracy powiatu
z Organizacjami;
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania Organizacji;
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji
publicznej a Organizacjami;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do
realizacji przez Organizacje, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań
publicznych.
2. Wymagania i harmonogram procedowania:
1) Każda Organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady;
2) Organizacja nie może zgłosić jako swojego reprezentanta w Radzie, osoby zatrudnionej
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu;
3) zgłoszenia kandydatów dokonują Organizacje poprzez przesłanie pocztą na adres Starostwa
Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60‐509 Poznań lub składając osobiście w Kancelarii
Starostwa Powiatowego w Poznaniu karty zgłoszenia kandydata do Rady. Wzór karty zgłoszenia
kandydata stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia;
4) zgłoszenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Organizacji;
5) w przypadku braku kandydatów lub zgłoszenia mniej niż 8 kandydatów, Starosta Poznański
przedłuża nabór kandydatów o kolejne 30 dni;
6) lista kandydatów wraz z nazwą Organizacji zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej www.powiat.poznan.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Poznaniu nie później niż 7 dni przed Zebraniem Wyborczym zwołanym przez
Starostę Poznańskiego. Osoby zgłoszone po terminie oraz gdy ich zgłoszenia nie zostały podpisane
przez osoby umocowane nie zostaną ujęte na liście;
7) wyboru przedstawicieli Organizacji do składu Rady spośród zgłoszonych kandydatów dokonują
upoważnieni przedstawiciele Organizacji, zwani dalej Delegatami, podczas Zebrania Wyborczego
przedstawicieli Organizacji z powiatu, przy czym:
a) każda Organizacja z terenu powiatu może zgłosić jednego Delegata do oddania głosu w jej
imieniu;
b) Delegatem może być członek zarządu Organizacji lub każda inna osoba upoważniona przez
zarząd Organizacji lub inne właściwe statutowe władze, w tym zgłoszony kandydat do składu
Rady;
c) zgłoszenie Delegata do oddania głosu winno być podpisane przez osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Organizacji. Wzór zgłoszenia Delegata stanowi Załącznik
nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
8) Wyboru do Rady dokonują Delegaci przybyli na Zebranie Wyborcze. Przed rozpoczęciem Zebrania
Wyborczego pracownicy wskazani przez Starostę Poznańskiego dokonują rejestracji przybyłych
delegatów sprawdzając prawidłowość upoważnień;

9) Zebranie Wyborcze otwiera Starosta Poznański lub jego przedstawiciel, który wskazuje
prowadzącego obrady do czasu wyboru Przewodniczącego Zebrania Wyborczego;
10) wybór następuje w głosowaniu tajnym wg następującego schematu:
a) wybór komisji skrutacyjnej;
b) wybór Przewodniczącego Zebrania Wyborczego;
c) prezentacja kandydatów;
d) rozdanie uprawnionym delegatom kart do głosowania;
e) oddanie głosu poprzez zaznaczenie znakiem X nazwisk nie więcej jak ośmiu osób na
karcie głosowania. Kandydaci umieszczani są na karcie w kolejności alfabetycznej;
f)

wrzucenie głosów do urny;

g) przeliczenie kart do głosowania a następnie liczenie głosów; za głos ważnie oddany
uznaje się ten, na którym zaznaczono nazwiska nie więcej jak ośmiu osób.
11) dwa mandaty w Radzie otrzymują kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów;
12) sześć mandatów uzyskują przedstawiciele Organizacji, różnych gmin powiatu, którzy otrzymali
największą liczbę głosów. W przypadku braku kandydatów z różnych gmin, mandat uzyskuje
kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów;
13) z przeprowadzonych wyborów sporządzana jest lista przedstawicieli Organizacji do składu Rady
oraz lista rezerwowa, obejmująca osoby, które w głosowaniu uzyskały dziewiąte i następne miejsca;
14) w przypadku, jeżeli nie będzie można ustalić składu Rady z powodu równej liczby otrzymanych
głosów przeprowadza się wybory dodatkowe spośród kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę
głosów.
3. Terminy, miejsce i tryb składania dokumentów:
1) Zgłoszenia kandydatów Organizacje mogą dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
22 marca 2019 roku poprzez przesłanie karty zgłoszenia kandydata do Rady pocztą na adres
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60‐509 Poznań lub składając ją osobiście
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu (pokój 002). Wzór karty zgłoszenia kandydata
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Prosimy o składanie dokumentów w kopercie
opatrzonej nazwą Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej. Decyduje data wpływu do urzędu.

2) Listy zgłoszonych kandydatów zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu
Poznańskiego, na stronie internetowej www.powiat.poznan.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Poznaniu w dniu 26 marca 2019 roku.

3) W przypadku zgłoszenia się minimum 8 kandydatów termin Zebrania Wyborczego zostaje
określony na 1 kwietnia 2019 roku.

4) Zgodnie z Uchwałą Nr XI/125/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie: określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim, w przypadku braku kandydatów
lub zgłoszenia się do pracy w Radzie mniej niż 8 przedstawicieli Organizacji, nabór zostanie
ogłoszony ponownie a Zebranie Wyborcze odbędzie się w późniejszym terminie.

