-projektUCHWAŁA NR …………….
Rady Powiatu w Świdnicy
z dnia …………………..
w sprawie: określenia trybu powoływania członków, organizacji pracy i działania
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 41 g ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz. 239 z późn. zm.) RADA POWIATU W ŚWIDNICY uchwala, co następuje:
§1
Określa się tryb powołania członków, organizacje pracy i działania Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego, a także terminy, sposób zgłaszania kandydatów na
członków tej Rady.
§2
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zwana dalej Radą Powiatową, jest
organem konsultacyjnym i opiniodawczym.
1.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o organizacjach pozarządowych rozumie się przez to

wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Do zadań Rady Powiatowej należy w szczególności:.
1) opiniowanie projektów uchwał dot. strategii rozwoju Powiatu,
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery

zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym programów
o współpracy z organizacjami pozarządowymi,
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji

pozarządowych,
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami

administracji publicznej, a organizacjami pozarządowymi,
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych

zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach
rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
4. Radę Powiatową powołuje Zarząd Powiatu w Świdnicy.

§3
1.

Rada Powiatowa składa się z następujących członków:
1) dwóch przedstawicieli wybranych przez Radę Powiatu w Świdnicy,
2) dwóch przedstawicieli wybranych przez Zarząd Powiatu w Świdnicy,
3) pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu

świdnickiego.

2. Przedstawicieli Rady Powiatu w Świdnicy i Zarządu wskazuje odpowiednio Rada

i Zarząd Powiatu w formie uchwały.
3. Wybór członków Rady spośród kandydatów pisemnie zgłoszonych przez organizacje

pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dokona Zarząd Powiatu
na drodze uchwały w oparciu o następujące kryteria:
1) minimum rocznego doświadczenia kandydata w działalności w organizacji

pozarządowej,
2) znajomość problemów, potrzeb i specyfiki działania organizacji pozarządowych

opisanej przez kandydata w karcie zgłoszenia.
4. Kandydatem na członka Rady Powiatowej nie może być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
5. Zgłoszenia kandydatów dokonują organizacje poprzez przesłanie na adres Starostwa
Powiatowego w Świdnicy karty zgłoszenia kandydata do Rady Powiatowej. Wzór karty
zgłoszenia kandydata stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Zgłoszenie powinno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania
organizacji. Do karty zgłoszenia należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem
dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę podpisującą
kartę zgłoszenia (np. statut organizacji, odpis właściwego rejestru, pełnomocnictwo).
7. Lista kandydatów wraz z nazwą organizacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Świdnicy.
8. Uchwała Zarządu Powiatu w Świdnicy w sprawie powołania członków Rady Powiatowej
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świdnicy.
§4
1.

Pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej zwołuje Starosta.

2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Powiatowej w głosowaniu jawnym dokonuje się

wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje się zwykłą większością

głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Powiatowej.
4. Rada Powiatowa uchwala regulamin swojej działalności.
5. Kolejne posiedzenia Rady Powiatowej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy

lub na wniosek co najmniej połowy składu Rady.
6. Posiedzenie Rady Powiatowej odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy

w roku.
7. Na wniosek Przewodniczącego w posiedzeniach Rady Powiatowej mogą brać udział

zaproszeni goście z prawem głosu doradczego. W obradach i pracach Rady Powiatowej
mogą uczestniczyć bez prawa do głosowania pracownicy Starostwa Powiatowego w
Świdnicy lub jednostek organizacyjnych Powiatu Świdnickiego odpowiedzialni
merytorycznie za przygotowanie procedowanej sprawy.
8. Z posiedzenia Rady Powiatowej sporządzany jest protokół.
9. Wiceprzewodniczący Rady Powiatowej w razie potrzeby zastępuje Przewodniczącego.

10. Dopuszcza się zmianę Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady

Powiatowej, jedynie na wniosek co najmniej połowy członków Rady.

§5
1.

Kadencja Rady Powiatowej trwa 3 lata.

2. Zarząd Powiatu odwołuje członka Rady Powiatowej przed upływem kadencji:
1) na jego wniosek;
2) na wniosek przedstawicieli podmiotu, o którym mowa w §3 ust 1 uchwały;
3) w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z

winy umyślnej;
4) w przypadku powstania trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków członka

Rady Powiatowej z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych

posiedzeniach Rady Powiatowej;
§6
Obsługę Rady Powiatowej zapewnia Biuro ds. Europejskich i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy.
§7
Praca członków w Radzie Powiatowej ma charakter społeczny i jest bezpłatna.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdnicy.
§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

