UCHWAŁA NR XVI/150/2015
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania
Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.
zm.)
Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Mieleckiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego, powołanej do realizacji zadań określonych w art. 41i
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 2.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Radzie – rozumie się przez to Mielecką Radę Pożytku Publicznego,
2) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),
3) Organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy, prowadzące działalność na terenie miasta
Mielca.
§ 3.
1. Rada składa się z 12 członków, w tym:
1) 3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Mielcu, zwanej dalej Radą Miejską,
2) 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Mielca, zwanego dalej Prezydentem Miasta, w tym
przedstawiciel komórki merytorycznej Urzędu Miejskiego w Mielcu, właściwej
w zakresie koordynowania współpracy Gminy Miejskiej Mielec z Organizacjami,
3) 6 przedstawicieli Organizacji.
2. Członków Rady powołuje Prezydent Miasta w drodze zarządzenia, w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od zakończenia wyborów członków Rady reprezentujących Organizacje,
z zastrzeżeniem ust. 3-5.
3. Członkowie Rady reprezentujący Radę Miejską wskazywani są w drodze uchwały Rady
Miejskiej.
4. Członków Rady reprezentujących Prezydenta Miasta wskazuje Prezydent Miasta.

Id: 98E80CD7-A2D1-4329-BB74-FAF7C752B6CF. Podpisany

Strona 1

5. Członkowie Rady reprezentujący Organizacje zostają wybrani spośród kandydatów
zgłoszonych przez te Organizacje, zgodnie z Zasadami wyboru członków Mieleckiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 4.
1. Rada obraduje na posiedzeniach zgodnie z regulaminem przyjętym na pierwszym
posiedzeniu.
2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje i prowadzi Prezydent lub upoważniona przez niego
osoba, do czasu wyboru przewodniczącego Rady, zwanego dalej Przewodniczącym.
3. Na pierwszym posiedzeniu Rady w głosowaniu tajnym dokonuje się wyboru
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady.
4. Wyboru Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza dokonuje się
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
5. Kolejne posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, z inicjatywy
Prezydenta Miasta lub na wniosek co najmniej połowy składu Rady.
6. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
7. Na zaproszenie Przewodniczącego w posiedzeniach Rady mogą brać udział zaproszeni
goście z głosem doradczym.
8. Posiedzenia Rady mają charakter otwarty.
§ 5.
W przypadku ustania członkostwa w Radzie Prezydent Miasta, na czas do końca kadencji
Rady, powołuje na członka Rady inną osobę, przy czym:
1) jeżeli dotychczasowy członek Rady był Przedstawicielem Organizacji, w skład Rady
wchodzi kolejna osoba, która uzyskała największą liczbę głosów w wyborach w danej
kategorii, wymienionych w Załączniku do niniejszej Uchwały w Rozdziale 1. ust. 8. W
przypadku braku takiej osoby, stosuje się odpowiednio zapisy określone w Załączniku do
Uchwały w Rozdziale 3. ust. 5,
2) jeżeli dotychczasowy członek Rady był przedstawicielem Rady Miejskiej lub Prezydenta
Miasta, w skład Rady wchodzi odpowiednio osoba wskazana zgodnie z § 3 ust. 3 lub 4.
§ 6.
Obsługę administracyjną i biurową Rady zapewni komórka merytoryczna Urzędu Miejskiego
w Mielcu, właściwa w zakresie koordynowania współpracy Gminy Miejskiej Mielec z
organizacjami.
§ 7.
Procedura wyłonienia członków Rady kolejnej kadencji rozpoczyna się w terminie nie
krótszym niż 30 dni przed upływem kadencji Rady.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
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§ 9.
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i
Spraw Socjalnych.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Marian Kokoszka
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Załącznik do uchwały Nr XVI/150/2015
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zasady wyboru członków Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego będących
przedstawicielami Organizacji
Rozdział 1.
Zgłaszanie kandydatów
1. Ogłoszenie Prezydenta o wyborach do Rady zamieszcza się w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mielcu, zwanego dalej
Urzędem.
2. W ogłoszeniu określa się termin zgłaszania kandydatów na członków Rady, termin
publikacji listy zgłoszonych kandydatów, harmonogram głosowania oraz miejsce oddawania
głosów.
3. Termin zgłaszania kandydatów na członków Rady nie może być krótszy niż 7 dni od
dnia opublikowania ogłoszenia.
4. Każda Organizacja prowadząca działalność na terenie miasta Mielca może zgłosić
jednego kandydata na członka Rady.
5. Zgłoszenie winno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Organizacji.
6. Zgłoszenie kandydata do Rady powinno zawierać:
1) dane kandydata: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
2) profil kandydata: opis doświadczenia wskazujący na celowość jego wyboru na członka
Rady, motywację wraz z programem działania w Radzie,
3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz zgodę na
przetwarzanie danych osobowych,
4) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne,
5) oświadczenie osób dokonujących zgłoszenia o posiadaniu prawa do reprezentowania
Organizacji oraz o prowadzeniu działalności przez Organizację na terenie miasta Mielca.
6) oświadczenie osób dokonujących zgłoszenia o zgodności wyboru kategorii określonych w
ust. 8 z celami statutowymi i działaniem Organizacji zgłaszającej,
7) nazwę i adres siedziby Organizacji zgłaszającej,
8) aktualny wypis z KRS lub pobraną z Internetu informację odpowiadającą odpisowi
aktualnemu z KRS, rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych lub innych
rejestrów, w których zarejestrowana jest Organizacja zgłaszająca.
7. Wzór formularza zgłoszeniowego określi Prezydent.
8. Organizacje zgłaszają kandydata do jednej z sześciu kategorii zgodnie ze swoimi celami
statutowymi i działaniem:
1) sport, rekreacja i turystyka,
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2) pomoc społeczna,
3) edukacja i kultura,
4) zdrowie i profilaktyka,
5) działalność na rzecz wspólnot lokalnych,
6) pozostałe.
9. Lista kandydatów wraz z nazwą Organizacji zgłaszającej oraz informacjami o profilu
kandydata, zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu, niezwłocznie po upływie
terminu zgłaszania kandydatur, zgodnie z ogłoszeniem o wyborach określonym w pkt 1 i 2.
10. Zgłoszenia podlegają weryfikacji formalnej przez Komisję powołaną przez
Prezydenta odrębnym zarządzeniem. Weryfikacja polega na sprawdzeniu kompletności i
poprawności formularzy zgłoszeniowych.
11. Zgłoszenia dokonane po terminie oraz zgłoszenia niekompletne nie są poddawane
procedurze wyborczej.
Rozdział 2.
Sposób głosowania i warunki ważności głosu
1. Wyboru przedstawicieli Organizacji do Rady, dokonuje się w głosowaniu, w którym
każda organizacja działająca na terenie miasta może oddać głos maksymalnie na sześciu
kandydatów, po jednym kandydacie z każdej kategorii, określonych w Rozdziale 1. ust. 8.
2. W pierwszym dniu wyborów Prezydent organizuje forum wszystkich Organizacji
uprawnionych do głosowania, w celu publicznego zaprezentowania wszystkich kandydatów.
3. Wybór do Rady następuje w głosowaniu tajnym w wyborach trwających 7 dni, od dnia
odbycia forum włącznie.
4. Głos oddaje się na karcie do głosowania, której wzór określi Prezydent.
5. Kartę do głosowania podpisują osoby uprawnione do reprezentacji danej Organizacji.
6. Głos oddaje się poprzez wrzucenie karty wyborczej do specjalnie przygotowanej
i zalakowanej urny wyborczej, umieszczonej w miejscu wskazanym zarządzeniem
Prezydenta.
7. Głos można oddać w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
8. Za organizację i przeprowadzenie wyborów odpowiedzialny jest Prezydent.
Rozdział 3.
Ustalenie wyników wyborów
1. Wyniki głosowania ustala Komisja Wyborcza złożona z 2 przedstawicieli Organizacji
i 2 przedstawicieli Prezydenta.
2. Przedstawiciele Organizacji do Komisji Wyborczej wybierani są w głosowaniu jawnym
na forum zorganizowanym pierwszego dnia wyborów do Rady, zgodnie z Rozdziałem 2. ust.
2.
3. Do Rady wybranych zostaje 6 kandydatów, którzy otrzymali w głosowaniu największą
liczbę głosów, w poszczególnych kategoriach wymienionych w Rozdziale 1. ust. 8.
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4. W przypadku gdy dwóch albo więcej kandydatów otrzyma tą samą liczbę głosów, jeśli
zachodzi taka potrzeba, Komisja Wyborcza przeprowadza losowanie. Losowanie dotyczy
wyłącznie osób, które otrzymały równą liczbę głosów.
5. W przypadku gdy w odniesieniu do którejś z kategorii wymienionych w Rozdziale 1.
ust. 8 nie zostanie zgłoszony lub wybrany żaden kandydat do Rady, w celu uzupełnienia jej
składu, Prezydent Miasta powołuje osobę, wskazaną przez wybraną przez siebie Organizację,
działającą w tym obszarze. W przypadku braku możliwości takiego powołania, Prezydent
Miasta powołuje osobę/y przez siebie wybraną/e.
6. Oddany głos jest uznawany za ważny, gdy na karcie do głosowania zostało
zaznaczonych nie więcej niż 6 kandydatów, po jednym z każdej z 6 kategorii określonych w
Rozdziale 1. ust.8.
7. Komisja Wyborcza sporządza protokół z przebiegu wyborów i liczenia głosów, który
wraz z kartami do głosowania stanowi dokumentację potwierdzającą ważność wyborów.
8. Komisja Wyborcza przekazuje Prezydentowi protokół z wynikami wyborów, kartami
do głosowania i listą głosujących Organizacji w ciągu 5 dni od zakończenia wyborów.
9. Członkowie Komisji Wyborczej są zobowiązani do zachowania poufności w zakresie
tego, na jakich kandydatów oddały głos Organizacje biorące udział w głosowaniu.
10. Wyniki głosowania uwzględniające liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych
kandydatów oraz informację o tym, którzy kandydaci wejdą w skład Rady, Prezydent ogłasza
na stronie internetowej Urzędu, w BIP oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie w ciągu 14 dni
od daty zakończenia głosowania.
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