
Zarządzenie Nr 110/2014
Prezydenta Miasta Radomsko

z dnia 12 maja 2014 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 
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z zm. Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379) 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  12  maja  2014  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 (tj. 

Dz.  U.  z  2001r.  Nr  234  poz.  1536  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 12 maja 2014 roku  do 3 czerwca 2014 
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 

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


kandydatów prawidłowo zgłoszonych.

§ 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”  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  Radomska,  ul.  Tysiąclecia  5,  97-500 

Radomsko lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

§ 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.
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