
Zarządzenie Nr 112 /2016
Prezydenta Miasta Radomsko

z dnia 1 czerwca 2016 roku

w sprawie:  ogłoszenia  o  naborze  kandydatów –  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  na 
członków Miejskiej  Rady Działalności  Pożytku  Publicznego w Radomsku oraz  ustalenia  wzoru 
karty zgłoszenia kandydata i karty do głosowania. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2  i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz na podstawie Uchwały Nr LI/450/14 Rady Miejskiej  w Radomsku 
z  dnia  9  kwietnia  2014r.  w  sprawie  określenia  organizacji  i  trybu  działania  Miejskiej  Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku oraz trybu powołania jej członków (Dz. Urz. Woj. 
Łódz. poz. 1932)  zarządzam, co następuje:

§ 1.  Z dniem 3 czerwca 2016 roku ogłaszam nabór  kandydatów –  przedstawicieli  organizacji 

pozarządowych na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku. 

§ 2. Ustalam wzór karty zgłoszenia kandydata do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w Radomsku, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia.   

§ 3. Do naboru  mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 

Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.), prowadzące działalność na terenie miasta Radomsko. 

§ 4.  1. Zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na karcie  zgłoszeniowej,  której  wzór  stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w okresie  od dnia 3 czerwca 2016 roku do dnia 
24 czerwca  2016 roku. 
2. Karta zgłoszeniowa dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta Radomska w pok. 208, 211 oraz 

na  stronie  internetowej  www.radomsko.pl/ w  zakładce  ngo/Miejska  Rada  Działalności  Pożytku 

Publicznego, a także www.bip.radomsko.pl w zakładce organizacje pozarządowe.

§ 5. 1. Organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata.

2.  Każdy  z  kandydatów winien  być  zgłoszony  przez  co  najmniej  2  organizacje  pozarządowe 

prowadzące działalność na terenie miasta Radomsko. 

§ 6. Kandydaci zgłoszeni po terminie określonym w § 4 ust. 1 nie będą uwzględniani.

§ 7.  Zgodnie  z  Uchwałą  Nr  LI/450/14  Rady  Miejskiej  w  Radomsku  z  dnia  9  kwietnia  2014r. 

w sprawie określenia organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w  Radomsku  oraz  trybu  powołania  jej  członków,  w  skład  Rady  wchodzi  9  przedstawicieli 

organizacji pozarządowych.

§ 8. Nie później niż w ciągu 14 dni od daty upływu terminu na zgłaszanie kandydatów, na stronie 

internetowej  Miasta  Radomsko  www.radomsko.pl/ngo zostanie  opublikowana  imienna  lista 

kandydatów prawidłowo zgłoszonych.

http://www.radomsko.pl/
http://www.radomsko.pl/
http://www.bip.radomsko.pl/


§ 9. 1.  W ciągu 21 dni  od  daty opublikowania  listy,  o  której  mowa w  § 8,  każda organizacja 

pozarządowa prowadząca działalność na terenie miasta Radomsko może głosować na nie więcej 

niż 9 kandydatów spośród kandydatów z listy, wymienionych na karcie do głosowania. Wzór karty 

do głosowania stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia. 

2. Karta do głosowania  dostępna będzie  w terminie, o którym mowa w ust. 1, w siedzibie Urzędu 

Miasta Radomska w pok.  208,  211 oraz na stronie internetowej  www.radomsko.pl w zakładce 

ngo/Miejska  Rada  Działalności  Pożytku  Publicznego a  także  www.bip.radomsko.pl w zakładce 

organizacje pozarządowe.  

§ 10.  Wypełnione karty do głosowania należy składać w terminie, o którym mowa w  § 9 ust. 1 

w  zapieczętowanych  kopertach  z  adnotacją  „Wybory  do  Miejskiej  Rady  Działalności  Pożytku 

Publicznego w Radomsku – nie otwierać” w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 

97-500 Radomsko lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie 

należy zamieścić również oznaczenie podmiotu składającego kartę go głosowania.

§ 11. 1.  Wyniki głosowania ustali Komisja powołana przez Prezydenta.

2. Wyniki głosowania  uwzględniające ilość uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów 

oraz informację o tych, którzy weszli w skład Rady, zostaną opublikowane na stronie internetowej 

www.radomsko.pl/ngo  w terminie 14 dni od daty zakończenia głosowania.  

§ 12.  Wykonanie  Zarządzenia  powierzam  Koordynatorowi  ds.  Współpracy  z  Organizacjami 

Pozarządowymi.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

http://www.radomsko.pl/
http://www.bip.radomsko.pl/
http://www.radomsko.pl/


Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia  Nr 112/2016 
Prezydenta Miasta Radomsko 

z dnia 1 czerwca 2016 roku

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Kandydata 
do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku

Na podstawie Uchwały Nr LI/450/14 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 9 kwietnia 2014 r.  w 
sprawie określenia organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Radomsku oraz trybu powoływania członków:

1. Dane  organizacji  pozarządowych  lub  podmiotów  wymienionych  w  art.  3  ust.  3  ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (organizacji) zgłaszających kandydata

l.p. Rodzaj danych Organizacja pozarządowa Organizacja pozarządowa 

1 Nazwa organizacji 

2 Adres siedziby organizacji

3 Numer telefonu 
i adres e-mail organizacji 

4
Nr  KRS lub innego 
dokumentu wraz z nazwą 
właściwego rejestru
    

5 Forma prawna organizacji

6 Obszar działalności pożytku 
publicznego organizacji 
(zgodnie ze statutem)  

7 Imiona i nazwiska oraz 
pełnione funkcje 
osób zgłaszających 
kandydata, a działających 
w imieniu organizacji



2. Dane  kandydata  zgłaszanego  do  Miejskiej Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  w 
Radomsku:

1 Nazwisko i imię/imiona kandydata

2
Krótki opis doświadczeń i 
umiejętności kandydata, 
które przydatne będą 
w Radzie Pożytku Publicznego

3 Krótkie uzasadnienie zgłoszenia 
kandydata 

4 Obszar działania 

3. Imię  i  nazwisko  oraz  podpis  osoby/osób  reprezentujących  organizacje  zgłaszające 
kandydata  (wymagane  podpisy  osób  statutowo  uprawnionych  do  reprezentowania 
podmiotu):

Działając w imieniu organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata, potwierdzam prawdziwość danych 
oraz oświadczam, że organizacja pozarządowa  prowadzi działalność na terenie Miasta Radomsko. Ponadto 
oświadczam, że organizacja udzieliła poparcia tylko jednemu kandydatowi. 

….....................................
/miejscowość, data/

…......................................
/pieczęć organizacji/

Imię  i  nazwisko  oraz  podpis/-y  osób  uprawnionych  do 
reprezentowania organizacji 

1. …................................................................................................

2. …................................................................................................

3 .....................................................................................................

4. …................................................................................................

….....................................
/miejscowość, data/

…......................................
/pieczęć organizacji/

Imię  i  nazwisko  oraz  podpis/-y  osób  uprawnionych  do 
reprezentowania organizacji 

1. …................................................................................................

2. …................................................................................................

3 .....................................................................................................

4. …................................................................................................



4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Ja, niżej podpisany/y ….....................................................................................................................
legitymujący się dowodem osobistym o numerze …........................................................................
wydanym przez ….............................................................................................................................
zamieszkała/y w ….......................................................... przy ul. …...............................................
oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Radomsku oraz na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach 
zgłoszeniowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji powołania i funkcjonowania Miejskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie 
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn zm.).

…...............................                                                                           …..........................................
/miejscowość, data/                                                                               /czytelny podpis kandydata/

5. Oświadczenie kandydata o niekaralności 

Oświadczam, iż nie byłam/-em  karana/-y za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.   

…...............................                                                                           …..........................................
/miejscowość, data/                                                                               /czytelny podpis kandydata/



Załącznik Nr 2 
 do Zarządzenia  Nr 112/2016 
Prezydenta Miasta Radomsko 

z dnia 1 czerwca 2016 roku

 WZÓR 
KARTY DO GŁOSOWANIA  

 w wyborach   
do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku

1. □ ….............................................................................................................................
/nazwisko i imię/imiona kandydata/

działający w obszarze …....................................................................................................................
/sfera pożytku publicznego, w której działa kandydat/

zgłoszony przez .................................................................................................................................
/nazwa organizacji zgłaszających kandydata/ 

2. □ ….............................................................................................................................
/nazwisko i imię/imiona kandydata/

działający w obszarze …....................................................................................................................
/sfera pożytku publicznego, w której działa kandydat/

zgłoszony przez .................................................................................................................................
/nazwa organizacji zgłaszających kandydata/ 

.... □ …............................................................................................................................
/nazwisko i imię/imiona kandydata/

działający w obszarze …....................................................................................................................
/sfera pożytku publicznego, w której działa kandydat/

zgłoszony przez .................................................................................................................................
/nazwa organizacji zgłaszających kandydata/ 

INFORMACJA
Głosować można na maksymalnie dziewięciu kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej 
strony  obok  wybranych  nazwisk.  Postawienie  znaku  „x”  w  kratce  obok  dziesięciu  lub  więcej 
kandydatów albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Pieczęć organizacji pozarządowej



   2. Dane organizacji pozarządowej oddającej głos: 

1 Nazwa  

2 Adres siedziby 

3 Numer telefonu 
i adres e-mail  

4 Nr  KRS lub innego dokumentu 
wraz z nazwą  właściwego rejestru
    

5 Forma prawna 

6 Obszar działalności pożytku 
publicznego organizacji  (zgodnie 
ze statutem)  

 
7 Imiona i nazwiska oraz pełnione 

funkcje osoby/osób  działających 
w imieniu organizacji

8 Podpisy osoby/osób uprawnionych 
do reprezentowania organizacji

Działając w imieniu organizacji pozarządowej głosującej na kandydatów wymienionych na 
stronie/-ach  1-  ….,  potwierdzam  prawdziwość  danych  oraz  oświadczam,  że  organizacja 
pozarządowa prowadzi działalność na terenie Miasta Radomsko. 

….....................................
/miejscowość, data/

…......................................
/pieczęć organizacji

…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................

/czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania organizacji/


	do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku
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