
UCHWAŁA NR LII/1231/2010  

RADY MIASTA KIELCE  

z dnia 29 lipca 2010 r. 

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady

Działalności Pożytku Publicznego, a także terminów i sposobu zgłaszania kandydatów do Rady. 

Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z 2004r. Dz.U. Nr 64 poz. 593, Dz. U. Nr 116 poz. 1203, Dz.U. Nr

210, poz. 2135, z 2005r. Dz.U. Nr 155 poz. 1298, Dz.U. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. Nr 175 poz. 1462, 

Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Dz.U. Nr 94 poz. 651, z 2008r. Dz.U. Nr 209 poz. 1316, z 2009r. 

Dz.U. Nr 19 poz. 100, Dz.U. Nr 22 poz. 120, Dz. U. Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Dz.U. Nr 28, poz. 146) 

Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Miejskiej Rady Pożytku 

Publicznego, jako organu konsultacyjnego i opiniodawczego, zwanej dalej Radą, a także terminy i sposób 

zgłaszania kandydatów do Rady. 

§ 2. 1. Rada liczy 12 członków. 

2. W skład Rady wchodzi: 

3. Kadencja Rady trwa 2 lata. 

§ 3. 1. Radę może utworzyć Prezydent Miasta Kielce poprzez powołanie jej członków, z tym że 

Przedstawicieli Rady Miasta Kielce wskazuje Przewodniczący Rady Miasta. 

2. Wyłonienie kandydatów na członków Rady reprezentujących organizacje pozarządowe następuje na 

zasadach określonych w § 4 niniejszej Uchwały. 

§ 4. 1. Członkowie Rady reprezentujący organizacje pozarządowe wybierani są w drodze losowania 

poprzez powołaną do tego celu komisję wyborczą, zwanej dalej „komisją”.  

2. Termin wyboru kandydatów na członków Rady oraz skład i siedzibę komisji określa w drodze 

zarządzenia Prezydent Miasta Kielce w porozumieniu z Radą, najpóźniej na dwa miesiące przed 

zakończeniem kadencji Rady z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku pierwszych wyborów do Rady Prezydent Miasta Kielce określa termin wyborów oraz 

skład i siedzibę komisji. 

4. Informacja o wyborach podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta

Kielce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce. 

5. Komisja składa się z 4 członków: 

6. Kandydatów na członka komisji zgłaszają organizacje pozarządowe i Prezydent Miasta Kielce. 

W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych wybór do komisji 

następuje w drodze losowania, które przeprowadza osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta Kielce. 

7. W przypadku braku zgłoszeń do komisji ze strony organizacji pozarządowych kandydatów na 

brakujące miejsca zgłasza Prezydent Miasta Kielce. 

8. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego. Informacja o składzie komisji podawana jest do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce, Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce. 

9. Kandydatów do Rady organizacje pozarządowe zgłaszają Komisji, w liczbie po jednym kandydacie 

z ramienia organizacji zgłaszającej w ramach następujących zakresów zadań: 

10. Zgłoszenie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji i powinno 

zawierać: 

11. Komisja sprawdza kompletność i poprawność dokumentów, o których mowa w ust. 10. 

12. W przypadku zgłoszenia tylko sześciu kandydatów losowanie przez komisję nie odbywa się, 

a kandydaci zostają powołani na członków Rady przez Prezydenta Miasta Kielce. 

13. W przypadku zgłoszenia więcej niż sześciu kandydatów, przewodniczący komisji wyznacza jedna 

osobę ze składu komisji w celu wylosowania sześciu osób do składu Rady. 

14. W przypadku zgłoszenia przez organizacje pozarządowe mniej niż sześciu kandydatów Rada nie 

zostaje utworzona. 

15. Z pracy komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. Przewodniczący

komisji przekazuje oryginał protokołu Prezydentowi Miasta Kielce celem zaakceptowania. 

16. Komisja niezwłocznie ogłasza wyniki losowania na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń 

Urzędu Miasta Kielce. 

§ 5. 1. Pierwszemu posiedzeniu Rady przewodniczy Prezydent Miasta Kielce. 

2. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w głosowaniu jawnym 

bezwzględną większością głosów. 

§ 6. 1. Rada pracuje na posiedzeniach. 

2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego lub na wniosek co najmniej 1/3 członków 

Rady 

3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. 

4. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący. 

5. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. 

§ 7. Zadania Rady a także termin wyrażania opinii przez Radę wynikają z art. 41i ust.1 i 2 ustawy 

powołanej w podstawie prawnej Uchwały. 

§ 8. 1. Rada jest uprawniona do podejmowania decyzji, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 

sześciu członków Rady. 

2. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący upoważnieni są do zredagowania opinii w oparciu o ustalenia 

wynikające z prowadzonej dyskusji. Opinie te winny być ujęte w protokole z posiedzenia Rady, podpisanym

przez biorących w nim udział członków. 

§ 9. W razie śmierci lub rezygnacji członka Rady Prezydent Miasta Kielce powołuje na jego miejsce 

kandydata zgłoszonego w tych samych wyborach. 

§ 10. Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie. 

§ 11. Obsługę administracyjno – biurową Rady zapewnia Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta 

Kielce Biuro ds. Organizacji Pozarządowych. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

U Z A S A D N I E N I E 

Art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

określenie w drodze uchwały trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania, terminów 

i sposobu zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

1) trzech przedstawicieli Rady Miasta Kielce,

2) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Kielce,

3) sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 

3 ustawy powołanej w podstawie prawnej Uchwały, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi. 

1) dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Kielce,

2) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania

szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalności charytatywnej, 

2) ochrony i promocji zdrowia; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; działalności 

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania 

tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej, 

4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; wypoczynku dzieci i młodzieży,

5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; turystyki i krajoznawstwa,

6) inne niż wymienione w pkt 1-5 wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy powołanej w podstawie prawnej do 

Uchwały. 

1) nazwę i siedzibę organizacji pozarządowej,

2) informacja organizacji pozarządowej, jaką sferę zadań publicznych określonych w ust. 9 będzie 

reprezentował kandydat do Rady, 

3) imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres email, wraz z opisem 

doświadczeń i umiejętności kandydata, które będą przydatne w pracach Rady, 

4) aktualny wypis z właściwego rejestru lub ewidencji (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) lub inny 

dokument potwierdzający status prawny organizacji pozarządowej i umocowanie osób go 

reprezentujących, 

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie wraz z pisemną zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych w celach związanych z wyborami do Rady, 

6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne.

Przewodniczący Rady Miasta

Kielce 

Krzysztof Słoń 

ID: YJLAZ-EXFSL-QRJQJ-SZPYI-BBFAR. Strona 1 / 5



UCHWAŁA NR LII/1231/2010  

RADY MIASTA KIELCE  

z dnia 29 lipca 2010 r. 

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady

Działalności Pożytku Publicznego, a także terminów i sposobu zgłaszania kandydatów do Rady. 

Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z 2004r. Dz.U. Nr 64 poz. 593, Dz. U. Nr 116 poz. 1203, Dz.U. Nr

210, poz. 2135, z 2005r. Dz.U. Nr 155 poz. 1298, Dz.U. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. Nr 175 poz. 1462, 

Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Dz.U. Nr 94 poz. 651, z 2008r. Dz.U. Nr 209 poz. 1316, z 2009r. 

Dz.U. Nr 19 poz. 100, Dz.U. Nr 22 poz. 120, Dz. U. Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Dz.U. Nr 28, poz. 146) 

Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Miejskiej Rady Pożytku 

Publicznego, jako organu konsultacyjnego i opiniodawczego, zwanej dalej Radą, a także terminy i sposób 

zgłaszania kandydatów do Rady. 

§ 2. 1. Rada liczy 12 członków. 

2. W skład Rady wchodzi: 

3. Kadencja Rady trwa 2 lata. 

§ 3. 1. Radę może utworzyć Prezydent Miasta Kielce poprzez powołanie jej członków, z tym że 

Przedstawicieli Rady Miasta Kielce wskazuje Przewodniczący Rady Miasta. 

2. Wyłonienie kandydatów na członków Rady reprezentujących organizacje pozarządowe następuje na 

zasadach określonych w § 4 niniejszej Uchwały. 

§ 4. 1. Członkowie Rady reprezentujący organizacje pozarządowe wybierani są w drodze losowania 

poprzez powołaną do tego celu komisję wyborczą, zwanej dalej „komisją”.  

2. Termin wyboru kandydatów na członków Rady oraz skład i siedzibę komisji określa w drodze 

zarządzenia Prezydent Miasta Kielce w porozumieniu z Radą, najpóźniej na dwa miesiące przed 

zakończeniem kadencji Rady z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku pierwszych wyborów do Rady Prezydent Miasta Kielce określa termin wyborów oraz 

skład i siedzibę komisji. 

4. Informacja o wyborach podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta

Kielce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce. 

5. Komisja składa się z 4 członków: 

6. Kandydatów na członka komisji zgłaszają organizacje pozarządowe i Prezydent Miasta Kielce. 

W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych wybór do komisji 

następuje w drodze losowania, które przeprowadza osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta Kielce. 

7. W przypadku braku zgłoszeń do komisji ze strony organizacji pozarządowych kandydatów na 

brakujące miejsca zgłasza Prezydent Miasta Kielce. 

8. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego. Informacja o składzie komisji podawana jest do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce, Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce. 

9. Kandydatów do Rady organizacje pozarządowe zgłaszają Komisji, w liczbie po jednym kandydacie 

z ramienia organizacji zgłaszającej w ramach następujących zakresów zadań: 

10. Zgłoszenie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji i powinno 

zawierać: 

11. Komisja sprawdza kompletność i poprawność dokumentów, o których mowa w ust. 10. 

12. W przypadku zgłoszenia tylko sześciu kandydatów losowanie przez komisję nie odbywa się, 

a kandydaci zostają powołani na członków Rady przez Prezydenta Miasta Kielce. 

13. W przypadku zgłoszenia więcej niż sześciu kandydatów, przewodniczący komisji wyznacza jedna 

osobę ze składu komisji w celu wylosowania sześciu osób do składu Rady. 

14. W przypadku zgłoszenia przez organizacje pozarządowe mniej niż sześciu kandydatów Rada nie 

zostaje utworzona. 

15. Z pracy komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. Przewodniczący

komisji przekazuje oryginał protokołu Prezydentowi Miasta Kielce celem zaakceptowania. 

16. Komisja niezwłocznie ogłasza wyniki losowania na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń 

Urzędu Miasta Kielce. 

§ 5. 1. Pierwszemu posiedzeniu Rady przewodniczy Prezydent Miasta Kielce. 

2. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w głosowaniu jawnym 

bezwzględną większością głosów. 

§ 6. 1. Rada pracuje na posiedzeniach. 

2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego lub na wniosek co najmniej 1/3 członków 

Rady 

3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. 

4. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący. 

5. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. 

§ 7. Zadania Rady a także termin wyrażania opinii przez Radę wynikają z art. 41i ust.1 i 2 ustawy 

powołanej w podstawie prawnej Uchwały. 

§ 8. 1. Rada jest uprawniona do podejmowania decyzji, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 

sześciu członków Rady. 

2. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący upoważnieni są do zredagowania opinii w oparciu o ustalenia 

wynikające z prowadzonej dyskusji. Opinie te winny być ujęte w protokole z posiedzenia Rady, podpisanym

przez biorących w nim udział członków. 

§ 9. W razie śmierci lub rezygnacji członka Rady Prezydent Miasta Kielce powołuje na jego miejsce 

kandydata zgłoszonego w tych samych wyborach. 

§ 10. Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie. 

§ 11. Obsługę administracyjno – biurową Rady zapewnia Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta 

Kielce Biuro ds. Organizacji Pozarządowych. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

U Z A S A D N I E N I E 

Art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

określenie w drodze uchwały trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania, terminów 

i sposobu zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

1) trzech przedstawicieli Rady Miasta Kielce,

2) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Kielce,

3) sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 

3 ustawy powołanej w podstawie prawnej Uchwały, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi. 

1) dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Kielce,

2) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania

szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalności charytatywnej, 

2) ochrony i promocji zdrowia; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; działalności 

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania 

tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej, 

4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; wypoczynku dzieci i młodzieży,

5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; turystyki i krajoznawstwa,

6) inne niż wymienione w pkt 1-5 wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy powołanej w podstawie prawnej do 

Uchwały. 

1) nazwę i siedzibę organizacji pozarządowej,

2) informacja organizacji pozarządowej, jaką sferę zadań publicznych określonych w ust. 9 będzie 

reprezentował kandydat do Rady, 

3) imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres email, wraz z opisem 

doświadczeń i umiejętności kandydata, które będą przydatne w pracach Rady, 

4) aktualny wypis z właściwego rejestru lub ewidencji (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) lub inny 

dokument potwierdzający status prawny organizacji pozarządowej i umocowanie osób go 

reprezentujących, 

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie wraz z pisemną zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych w celach związanych z wyborami do Rady, 

6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne.

Przewodniczący Rady Miasta

Kielce 

Krzysztof Słoń 
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UCHWAŁA NR LII/1231/2010  

RADY MIASTA KIELCE  

z dnia 29 lipca 2010 r. 

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady

Działalności Pożytku Publicznego, a także terminów i sposobu zgłaszania kandydatów do Rady. 

Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z 2004r. Dz.U. Nr 64 poz. 593, Dz. U. Nr 116 poz. 1203, Dz.U. Nr

210, poz. 2135, z 2005r. Dz.U. Nr 155 poz. 1298, Dz.U. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. Nr 175 poz. 1462, 

Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Dz.U. Nr 94 poz. 651, z 2008r. Dz.U. Nr 209 poz. 1316, z 2009r. 

Dz.U. Nr 19 poz. 100, Dz.U. Nr 22 poz. 120, Dz. U. Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Dz.U. Nr 28, poz. 146) 

Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Miejskiej Rady Pożytku 

Publicznego, jako organu konsultacyjnego i opiniodawczego, zwanej dalej Radą, a także terminy i sposób 

zgłaszania kandydatów do Rady. 

§ 2. 1. Rada liczy 12 członków. 

2. W skład Rady wchodzi: 

3. Kadencja Rady trwa 2 lata. 

§ 3. 1. Radę może utworzyć Prezydent Miasta Kielce poprzez powołanie jej członków, z tym że 

Przedstawicieli Rady Miasta Kielce wskazuje Przewodniczący Rady Miasta. 

2. Wyłonienie kandydatów na członków Rady reprezentujących organizacje pozarządowe następuje na 

zasadach określonych w § 4 niniejszej Uchwały. 

§ 4. 1. Członkowie Rady reprezentujący organizacje pozarządowe wybierani są w drodze losowania 

poprzez powołaną do tego celu komisję wyborczą, zwanej dalej „komisją”.  

2. Termin wyboru kandydatów na członków Rady oraz skład i siedzibę komisji określa w drodze 

zarządzenia Prezydent Miasta Kielce w porozumieniu z Radą, najpóźniej na dwa miesiące przed 

zakończeniem kadencji Rady z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku pierwszych wyborów do Rady Prezydent Miasta Kielce określa termin wyborów oraz 

skład i siedzibę komisji. 

4. Informacja o wyborach podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta

Kielce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce. 

5. Komisja składa się z 4 członków: 

6. Kandydatów na członka komisji zgłaszają organizacje pozarządowe i Prezydent Miasta Kielce. 

W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych wybór do komisji 

następuje w drodze losowania, które przeprowadza osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta Kielce. 

7. W przypadku braku zgłoszeń do komisji ze strony organizacji pozarządowych kandydatów na 

brakujące miejsca zgłasza Prezydent Miasta Kielce. 

8. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego. Informacja o składzie komisji podawana jest do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce, Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce. 

9. Kandydatów do Rady organizacje pozarządowe zgłaszają Komisji, w liczbie po jednym kandydacie 

z ramienia organizacji zgłaszającej w ramach następujących zakresów zadań: 

10. Zgłoszenie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji i powinno 

zawierać: 

11. Komisja sprawdza kompletność i poprawność dokumentów, o których mowa w ust. 10. 

12. W przypadku zgłoszenia tylko sześciu kandydatów losowanie przez komisję nie odbywa się, 

a kandydaci zostają powołani na członków Rady przez Prezydenta Miasta Kielce. 

13. W przypadku zgłoszenia więcej niż sześciu kandydatów, przewodniczący komisji wyznacza jedna 

osobę ze składu komisji w celu wylosowania sześciu osób do składu Rady. 

14. W przypadku zgłoszenia przez organizacje pozarządowe mniej niż sześciu kandydatów Rada nie 

zostaje utworzona. 

15. Z pracy komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. Przewodniczący

komisji przekazuje oryginał protokołu Prezydentowi Miasta Kielce celem zaakceptowania. 

16. Komisja niezwłocznie ogłasza wyniki losowania na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń 

Urzędu Miasta Kielce. 

§ 5. 1. Pierwszemu posiedzeniu Rady przewodniczy Prezydent Miasta Kielce. 

2. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w głosowaniu jawnym 

bezwzględną większością głosów. 

§ 6. 1. Rada pracuje na posiedzeniach. 

2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego lub na wniosek co najmniej 1/3 członków 

Rady 

3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. 

4. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący. 

5. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. 

§ 7. Zadania Rady a także termin wyrażania opinii przez Radę wynikają z art. 41i ust.1 i 2 ustawy 

powołanej w podstawie prawnej Uchwały. 

§ 8. 1. Rada jest uprawniona do podejmowania decyzji, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 

sześciu członków Rady. 

2. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący upoważnieni są do zredagowania opinii w oparciu o ustalenia 

wynikające z prowadzonej dyskusji. Opinie te winny być ujęte w protokole z posiedzenia Rady, podpisanym

przez biorących w nim udział członków. 

§ 9. W razie śmierci lub rezygnacji członka Rady Prezydent Miasta Kielce powołuje na jego miejsce 

kandydata zgłoszonego w tych samych wyborach. 

§ 10. Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie. 

§ 11. Obsługę administracyjno – biurową Rady zapewnia Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta 

Kielce Biuro ds. Organizacji Pozarządowych. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

U Z A S A D N I E N I E 

Art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

określenie w drodze uchwały trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania, terminów 

i sposobu zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

1) trzech przedstawicieli Rady Miasta Kielce,

2) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Kielce,

3) sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 

3 ustawy powołanej w podstawie prawnej Uchwały, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi. 

1) dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Kielce,

2) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania

szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalności charytatywnej, 

2) ochrony i promocji zdrowia; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; działalności 

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania 

tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej, 

4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; wypoczynku dzieci i młodzieży,

5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; turystyki i krajoznawstwa,

6) inne niż wymienione w pkt 1-5 wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy powołanej w podstawie prawnej do 

Uchwały. 

1) nazwę i siedzibę organizacji pozarządowej,

2) informacja organizacji pozarządowej, jaką sferę zadań publicznych określonych w ust. 9 będzie 

reprezentował kandydat do Rady, 

3) imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres email, wraz z opisem 

doświadczeń i umiejętności kandydata, które będą przydatne w pracach Rady, 

4) aktualny wypis z właściwego rejestru lub ewidencji (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) lub inny 

dokument potwierdzający status prawny organizacji pozarządowej i umocowanie osób go 

reprezentujących, 

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie wraz z pisemną zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych w celach związanych z wyborami do Rady, 

6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne.

Przewodniczący Rady Miasta

Kielce 

Krzysztof Słoń 
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UCHWAŁA NR LII/1231/2010  

RADY MIASTA KIELCE  

z dnia 29 lipca 2010 r. 

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady

Działalności Pożytku Publicznego, a także terminów i sposobu zgłaszania kandydatów do Rady. 

Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z 2004r. Dz.U. Nr 64 poz. 593, Dz. U. Nr 116 poz. 1203, Dz.U. Nr

210, poz. 2135, z 2005r. Dz.U. Nr 155 poz. 1298, Dz.U. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. Nr 175 poz. 1462, 

Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Dz.U. Nr 94 poz. 651, z 2008r. Dz.U. Nr 209 poz. 1316, z 2009r. 

Dz.U. Nr 19 poz. 100, Dz.U. Nr 22 poz. 120, Dz. U. Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Dz.U. Nr 28, poz. 146) 

Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Miejskiej Rady Pożytku 

Publicznego, jako organu konsultacyjnego i opiniodawczego, zwanej dalej Radą, a także terminy i sposób 

zgłaszania kandydatów do Rady. 

§ 2. 1. Rada liczy 12 członków. 

2. W skład Rady wchodzi: 

3. Kadencja Rady trwa 2 lata. 

§ 3. 1. Radę może utworzyć Prezydent Miasta Kielce poprzez powołanie jej członków, z tym że 

Przedstawicieli Rady Miasta Kielce wskazuje Przewodniczący Rady Miasta. 

2. Wyłonienie kandydatów na członków Rady reprezentujących organizacje pozarządowe następuje na 

zasadach określonych w § 4 niniejszej Uchwały. 

§ 4. 1. Członkowie Rady reprezentujący organizacje pozarządowe wybierani są w drodze losowania 

poprzez powołaną do tego celu komisję wyborczą, zwanej dalej „komisją”.  

2. Termin wyboru kandydatów na członków Rady oraz skład i siedzibę komisji określa w drodze 

zarządzenia Prezydent Miasta Kielce w porozumieniu z Radą, najpóźniej na dwa miesiące przed 

zakończeniem kadencji Rady z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku pierwszych wyborów do Rady Prezydent Miasta Kielce określa termin wyborów oraz 

skład i siedzibę komisji. 

4. Informacja o wyborach podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta

Kielce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce. 

5. Komisja składa się z 4 członków: 

6. Kandydatów na członka komisji zgłaszają organizacje pozarządowe i Prezydent Miasta Kielce. 

W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych wybór do komisji 

następuje w drodze losowania, które przeprowadza osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta Kielce. 

7. W przypadku braku zgłoszeń do komisji ze strony organizacji pozarządowych kandydatów na 

brakujące miejsca zgłasza Prezydent Miasta Kielce. 

8. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego. Informacja o składzie komisji podawana jest do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce, Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce. 

9. Kandydatów do Rady organizacje pozarządowe zgłaszają Komisji, w liczbie po jednym kandydacie 

z ramienia organizacji zgłaszającej w ramach następujących zakresów zadań: 

10. Zgłoszenie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji i powinno 

zawierać: 

11. Komisja sprawdza kompletność i poprawność dokumentów, o których mowa w ust. 10. 

12. W przypadku zgłoszenia tylko sześciu kandydatów losowanie przez komisję nie odbywa się, 

a kandydaci zostają powołani na członków Rady przez Prezydenta Miasta Kielce. 

13. W przypadku zgłoszenia więcej niż sześciu kandydatów, przewodniczący komisji wyznacza jedna 

osobę ze składu komisji w celu wylosowania sześciu osób do składu Rady. 

14. W przypadku zgłoszenia przez organizacje pozarządowe mniej niż sześciu kandydatów Rada nie 

zostaje utworzona. 

15. Z pracy komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. Przewodniczący

komisji przekazuje oryginał protokołu Prezydentowi Miasta Kielce celem zaakceptowania. 

16. Komisja niezwłocznie ogłasza wyniki losowania na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń 

Urzędu Miasta Kielce. 

§ 5. 1. Pierwszemu posiedzeniu Rady przewodniczy Prezydent Miasta Kielce. 

2. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w głosowaniu jawnym 

bezwzględną większością głosów. 

§ 6. 1. Rada pracuje na posiedzeniach. 

2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego lub na wniosek co najmniej 1/3 członków 

Rady 

3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. 

4. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący. 

5. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. 

§ 7. Zadania Rady a także termin wyrażania opinii przez Radę wynikają z art. 41i ust.1 i 2 ustawy 

powołanej w podstawie prawnej Uchwały. 

§ 8. 1. Rada jest uprawniona do podejmowania decyzji, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 

sześciu członków Rady. 

2. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący upoważnieni są do zredagowania opinii w oparciu o ustalenia 

wynikające z prowadzonej dyskusji. Opinie te winny być ujęte w protokole z posiedzenia Rady, podpisanym

przez biorących w nim udział członków. 

§ 9. W razie śmierci lub rezygnacji członka Rady Prezydent Miasta Kielce powołuje na jego miejsce 

kandydata zgłoszonego w tych samych wyborach. 

§ 10. Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie. 

§ 11. Obsługę administracyjno – biurową Rady zapewnia Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta 

Kielce Biuro ds. Organizacji Pozarządowych. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

U Z A S A D N I E N I E 

Art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

określenie w drodze uchwały trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania, terminów 

i sposobu zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

1) trzech przedstawicieli Rady Miasta Kielce,

2) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Kielce,

3) sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 

3 ustawy powołanej w podstawie prawnej Uchwały, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi. 

1) dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Kielce,

2) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania

szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalności charytatywnej, 

2) ochrony i promocji zdrowia; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; działalności 

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania 

tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej, 

4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; wypoczynku dzieci i młodzieży,

5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; turystyki i krajoznawstwa,

6) inne niż wymienione w pkt 1-5 wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy powołanej w podstawie prawnej do 

Uchwały. 

1) nazwę i siedzibę organizacji pozarządowej,

2) informacja organizacji pozarządowej, jaką sferę zadań publicznych określonych w ust. 9 będzie 

reprezentował kandydat do Rady, 

3) imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres email, wraz z opisem 

doświadczeń i umiejętności kandydata, które będą przydatne w pracach Rady, 

4) aktualny wypis z właściwego rejestru lub ewidencji (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) lub inny 

dokument potwierdzający status prawny organizacji pozarządowej i umocowanie osób go 

reprezentujących, 

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie wraz z pisemną zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych w celach związanych z wyborami do Rady, 

6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne.

Przewodniczący Rady Miasta

Kielce 

Krzysztof Słoń 
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UCHWAŁA NR LII/1231/2010  

RADY MIASTA KIELCE  

z dnia 29 lipca 2010 r. 

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady

Działalności Pożytku Publicznego, a także terminów i sposobu zgłaszania kandydatów do Rady. 

Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z 2004r. Dz.U. Nr 64 poz. 593, Dz. U. Nr 116 poz. 1203, Dz.U. Nr

210, poz. 2135, z 2005r. Dz.U. Nr 155 poz. 1298, Dz.U. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. Nr 175 poz. 1462, 

Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Dz.U. Nr 94 poz. 651, z 2008r. Dz.U. Nr 209 poz. 1316, z 2009r. 

Dz.U. Nr 19 poz. 100, Dz.U. Nr 22 poz. 120, Dz. U. Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Dz.U. Nr 28, poz. 146) 

Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Miejskiej Rady Pożytku 

Publicznego, jako organu konsultacyjnego i opiniodawczego, zwanej dalej Radą, a także terminy i sposób 

zgłaszania kandydatów do Rady. 

§ 2. 1. Rada liczy 12 członków. 

2. W skład Rady wchodzi: 

3. Kadencja Rady trwa 2 lata. 

§ 3. 1. Radę może utworzyć Prezydent Miasta Kielce poprzez powołanie jej członków, z tym że 

Przedstawicieli Rady Miasta Kielce wskazuje Przewodniczący Rady Miasta. 

2. Wyłonienie kandydatów na członków Rady reprezentujących organizacje pozarządowe następuje na 

zasadach określonych w § 4 niniejszej Uchwały. 

§ 4. 1. Członkowie Rady reprezentujący organizacje pozarządowe wybierani są w drodze losowania 

poprzez powołaną do tego celu komisję wyborczą, zwanej dalej „komisją”.  

2. Termin wyboru kandydatów na członków Rady oraz skład i siedzibę komisji określa w drodze 

zarządzenia Prezydent Miasta Kielce w porozumieniu z Radą, najpóźniej na dwa miesiące przed 

zakończeniem kadencji Rady z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku pierwszych wyborów do Rady Prezydent Miasta Kielce określa termin wyborów oraz 

skład i siedzibę komisji. 

4. Informacja o wyborach podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta

Kielce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce. 

5. Komisja składa się z 4 członków: 

6. Kandydatów na członka komisji zgłaszają organizacje pozarządowe i Prezydent Miasta Kielce. 

W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych wybór do komisji 

następuje w drodze losowania, które przeprowadza osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta Kielce. 

7. W przypadku braku zgłoszeń do komisji ze strony organizacji pozarządowych kandydatów na 

brakujące miejsca zgłasza Prezydent Miasta Kielce. 

8. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego. Informacja o składzie komisji podawana jest do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce, Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce. 

9. Kandydatów do Rady organizacje pozarządowe zgłaszają Komisji, w liczbie po jednym kandydacie 

z ramienia organizacji zgłaszającej w ramach następujących zakresów zadań: 

10. Zgłoszenie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji i powinno 

zawierać: 

11. Komisja sprawdza kompletność i poprawność dokumentów, o których mowa w ust. 10. 

12. W przypadku zgłoszenia tylko sześciu kandydatów losowanie przez komisję nie odbywa się, 

a kandydaci zostają powołani na członków Rady przez Prezydenta Miasta Kielce. 

13. W przypadku zgłoszenia więcej niż sześciu kandydatów, przewodniczący komisji wyznacza jedna 

osobę ze składu komisji w celu wylosowania sześciu osób do składu Rady. 

14. W przypadku zgłoszenia przez organizacje pozarządowe mniej niż sześciu kandydatów Rada nie 

zostaje utworzona. 

15. Z pracy komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. Przewodniczący

komisji przekazuje oryginał protokołu Prezydentowi Miasta Kielce celem zaakceptowania. 

16. Komisja niezwłocznie ogłasza wyniki losowania na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń 

Urzędu Miasta Kielce. 

§ 5. 1. Pierwszemu posiedzeniu Rady przewodniczy Prezydent Miasta Kielce. 

2. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w głosowaniu jawnym 

bezwzględną większością głosów. 

§ 6. 1. Rada pracuje na posiedzeniach. 

2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego lub na wniosek co najmniej 1/3 członków 

Rady 

3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. 

4. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący. 

5. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. 

§ 7. Zadania Rady a także termin wyrażania opinii przez Radę wynikają z art. 41i ust.1 i 2 ustawy 

powołanej w podstawie prawnej Uchwały. 

§ 8. 1. Rada jest uprawniona do podejmowania decyzji, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 

sześciu członków Rady. 

2. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący upoważnieni są do zredagowania opinii w oparciu o ustalenia 

wynikające z prowadzonej dyskusji. Opinie te winny być ujęte w protokole z posiedzenia Rady, podpisanym

przez biorących w nim udział członków. 

§ 9. W razie śmierci lub rezygnacji członka Rady Prezydent Miasta Kielce powołuje na jego miejsce 

kandydata zgłoszonego w tych samych wyborach. 

§ 10. Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie. 

§ 11. Obsługę administracyjno – biurową Rady zapewnia Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta 

Kielce Biuro ds. Organizacji Pozarządowych. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

U Z A S A D N I E N I E 

Art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

określenie w drodze uchwały trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania, terminów 

i sposobu zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

1) trzech przedstawicieli Rady Miasta Kielce,

2) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Kielce,

3) sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 

3 ustawy powołanej w podstawie prawnej Uchwały, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi. 

1) dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Kielce,

2) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania

szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalności charytatywnej, 

2) ochrony i promocji zdrowia; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; działalności 

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania 

tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej, 

4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; wypoczynku dzieci i młodzieży,

5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; turystyki i krajoznawstwa,

6) inne niż wymienione w pkt 1-5 wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy powołanej w podstawie prawnej do 

Uchwały. 

1) nazwę i siedzibę organizacji pozarządowej,

2) informacja organizacji pozarządowej, jaką sferę zadań publicznych określonych w ust. 9 będzie 

reprezentował kandydat do Rady, 

3) imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres email, wraz z opisem 

doświadczeń i umiejętności kandydata, które będą przydatne w pracach Rady, 

4) aktualny wypis z właściwego rejestru lub ewidencji (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) lub inny 

dokument potwierdzający status prawny organizacji pozarządowej i umocowanie osób go 

reprezentujących, 

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie wraz z pisemną zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych w celach związanych z wyborami do Rady, 

6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne.

Przewodniczący Rady Miasta

Kielce 

Krzysztof Słoń 
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