
ZARZĄD POWIATU 
w Makowie Mazowieckim 

ul. Rynek 1 
06-200 Maków Mazowiecki Maków Mazowiecki, dnia 17 października 2022 r.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu
o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w Makowie Mazowieckim

Działając na podstawie uchwały Nr XLVI/318/22 Rady Powiatu z dnia 4 października 
2022 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Makowie Mazowieckim oraz trybu powoływania jej członków Zarząd 
Powiatu w Makowie Mazowieckim ogłasza nabór kandydatów na członków do 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Makowie Mazowieckim, spośród 
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
prowadzących działalność na terenie powiatu.

I. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Makowie Mazowieckim
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Makowie Mazowieckim, zwaną dalej 
„Radą” jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie działalności pożytku 
publicznego, realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa 
obywatelskiego oraz kształtowania właściwej współpracy Powiatu Makowskiego 
z organizacjami pozarządowymi i innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego.
W skład Rady wchodzi 15 członków, w tym:

1) dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim,
2) dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim,
3) jedenastu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących 
działalność na terenie powiatu makowskiego.

Do zadań Rady należy w szczególności:
1) opiniowanie proj ektów strategii rozwoj u powiatu;
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań 

publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3,

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami 
administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych 
zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Kadencja Rady trwa 3 lata.
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II. Zasady naboru kandydatów:

1. W dniach 17 października 2022 r. do 26 października 2022 r. organizacje pozarządowe 
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą zgłaszać kandydatów na członków 
do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Makowie Mazowieckim.

2. W celu zapewnienia reprezentatywności w Radzie przedstawicieli organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 według ich siedziby, powiat 
zostaje podzielony na dziesięć obszarów obejmujących:
1) miasto: Maków Mazowiecki,
2) gminy: Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy-Bramura, Różan, 

Rzewnie, Sypniewo, Szelków.
3. W każdym obszarze wybrany zostanie jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W obszarze, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, do Rady zostanie wybranych dwóch 

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy.

5. Możliwość zgłoszenia kandydata w danym obszarze ma wyłącznie organizacja posiadająca 
siedzibę na terenie danego obszaru.

6. Każda organizacja pozarządowa ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata.
7. Kandydat na członka Rady może zostać zgłoszony tylko w jednym wybranym obszarze, o 

którym mowa w ust. 2.
8. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy dokonują 

zgłoszenia kandydata wskazując: dane organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata, 
określenie obszaru, który reprezentować będzie kandydat, imię i nazwisko kandydata, 
uzasadnienie kandydatury, podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania 
organizacji.

9. Zgłoszenia dokonuje się na Karcie zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Makowie Mazowieckim stanowiącej załącznik do 
niniejszego ogłoszenia.

10. Zawarte w Karcie zgłoszenia oświadczenia kandydata mają charakter obligatoryjny.
11. Do zgłoszenia kandydatów oraz do oddania głosu uprawnione są organizacje pozarządowe 

oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym podmioty nieposiadające 
osobowości prawnej, jednostki terenowe pod warunkiem uzyskania zgody podmiotu, 
którego są jednostką, wyrażonej w formie stosownego pełnomocnictwa.

12. W przypadku organizacji/podmiotu, którego dane nie są zarejestrowane w Krajowym 
Rejestrze Sądowym należy posiadać dokument potwierdzający osobowość/zdolność 
prawną, zawierający informacje na temat sposobu reprezentacji, osób uprawnionych do 
reprezentowania, nazwy i siedziby.

13. Wypełnioną Kartę zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego należy złożyć do urzędu gminy właściwego pod względem 
siedziby organizacji w terminie określonym w pkt 1.

14. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

III. Głosowanie na kandydatów i wyniki głosowania.

1. Kandydaci do Rady wyłonieni są w drodze głosowania, na zebraniach zorganizowanych 
w poszczególnych gminach spośród organizacji uczestniczących w zebraniu.

2. Wybory odbywają się w ciągu 7 dni od dnia zakończenia naboru tj. od dnia 27 
października do dnia 2 listopada 2022 r. (Zebrania ustalone będą odrębnie 
w poszczególnych gminach).
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3. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy głosują na 
1 wybranego kandydata zgłoszonego w obszarach: Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, 
Młynarze, Płoniawy-Bramura, Różan, Rzewnie, Sypniewo, Szelków oraz na 2 kandydatów 
w obszarze miasto Maków Mazowiecki.

4. Wybór przedstawiciela organizacji pozarządowej do Rady, gmina zgłasza Zarządowi 
Powiatu w terminie 7 dni i przesyła powstałą w toku postępowania dokumentację.

5. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie, zgłoszonych zostanie mniej niż jedenastu 
kandydatów, Rada zostaje powołana w mniejszym składzie. Minimalna liczba członków 
zgłoszonych do Rady z organizacji może wynosić 4 przedstawicieli.

6. Po przeprowadzeniu wyborów Zarząd Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie powołania 
Rady.

7. Szczegółowe zasady powoływania, organizacji i trybu działania zawiera uchwała Rady 
Powiatu Nr XLVI/318/2022 Rady Powiatu z dnia 4 października 2022 r. w sprawie 
określenia organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Mąko wie Mazowieckim oraz trybu powoływania jej członków.

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się:
1) na stronie internetowej powiatu www.powiat-makowski .pi,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej  orazwww.bip.powiat-makowski.pl
3) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim.

Sporządziła;
insp.ds. społecznych Agnieszka Kapusta STARO

oman Deptułomź. Zhj^Ti
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