
Załącznik nr 1 
do uchwały nr ……………… 
Rady Powiatu Raciborskiego 
z dnia ………………………… 

 
 
 

TRYB POWOŁYWANIA  
POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNO ŚCI POśYTKU PUBLICZNEGO   

W RACIBORZU. 
 
 

§ 1 
 
1. Decyzję o utworzeniu lub odmowie utworzenia Powiatowej Rady PoŜytku Publicznego                   

w Raciborzu podejmuje Zarząd Powiatu w drodze uchwały  
2. Uchwałę, o której mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości, poprzez jej 

zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu, na 
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz w dzienniku lub tygodniku 
regionalnym. 

3. Uchwała oprócz decyzji Zarządu Powiatu zawierać będzie dane organizacji pozarządowej 
lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o poŜytku 
publicznym i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zwanej w dalszej 
części ustawą, która złoŜyła pisemny wniosek o powołanie rady poŜytku publicznego. 

4. W przypadku pozytywnej decyzji Zarządu Powiatu o utworzeniu rady poŜytku 
publicznego uchwała zawierać będzie równieŜ termin zgłaszania kandydatów                            
na członków rady. 

 
§ 2 

 
1. Kandydatem na członka Rady nie moŜe być osoba skazana prawomocnym wyrokiem               

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
2. Termin pisemnego zgłaszania kandydatów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty,              

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy nie moŜe być krótszy niŜ 60 dni. 
3. W zgłoszeniu kandydata organizacja pozarządowa oraz podmiot, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy podaje imię i nazwisko kandydata oraz dane adresowe kandydata                               
do korespondencji. 

 
§ 3 

 
Powiatowa Rada PoŜytku Publicznego w Raciborzu składa się z: 

1) trzech przedstawicieli Rady Powiatu,          
2) dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu, 
3) pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy. 
§ 4 

 
Starosta Raciborski wystąpi na piśmie do Przewodniczącego Rady Powiatu o wytypowanie 
przez Radę trzech jej przedstawicieli do składu rady poŜytku publicznego. 
 
 



§ 5 
 

1. Zarząd Powiatu w czasie 30 dni po upływie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1                     
w drodze uchwały powoła Powiatową Radę PoŜytku Publicznego w Raciborzu. 

2. Uchwałę Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości, poprzez jej zamieszczanie            
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu, na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz w dzienniku lub tygodniku regionalnym. 

3. Skład Powiatowej Rady PoŜytku Publicznego w Raciborzu jest jawny. Informacje o jej 
członkach wraz z ich danymi kontaktowymi zostaną umieszczone na stronie internetowej 
Powiatu. 

 
§ 6 

 
1. Zarząd Powiatu moŜe odwołać członka Rady przed upływem kadencji: 

1) na jego wniosek, 
2) na uzasadniony wniosek innego członka Rady, poparty podpisami co najmniej              

1/2 jej składu, 
3) w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
4) jeŜeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady z powodu 

choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim, 
5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach 

Rady.  
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 składane są do Zarządu Powiatu                           

za pośrednictwem Przewodniczącego Rady. 
3. W przypadku odwołania członka Rady przed upływem jej kadencji, jej skład zostaje 

uzupełniony na zasadach jak dla powołania. 
 

§ 7 
 
1. Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady PoŜytku Publicznego w Raciborzu zwołuje 

Starosta Raciborski. 
2. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności, prawomocności obrad Starosta Raciborski 

przekazuje prowadzenie pierwszego posiedzenia Przewodniczącemu Powiatowej Rady 
PoŜytku Publicznego w Raciborzu.   

 

 

 


