
UCHWAŁA NR LV/758/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania 
Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art.4 ust. 1 pkt 22, art.12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Określa się tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Kaliskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego, stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLII/569/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie 
określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Kaliskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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Załącznik do uchwały Nr ……………… 

Rady Miasta Kalisza 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

 

 

TRYB  POWOŁANIA CZŁONKÓW ORAZ ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA 

KALISKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI  POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

    § 1 

Uchwała określa tryb powołania członków oraz organizację i tryb działania Kaliskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego. 

 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o :  

1) „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.); 

2) „organizacjach” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność na terenie Kalisza; 

3) „Prezydencie” – rozumie się przez to Prezydenta Miasta Kalisza; 

4) „Radzie” – rozumie się przez to Kaliską Radę Działalności Pożytku Publicznego,  

5) „Zespole” – rozumie się przez to Zespół Problemowy powołany zgodnie z § 13. 

 

Rozdział II. Tryb powołania członków Kaliskiej Rady Działalności  Pożytku Publicznego 

 

§ 3 

1. Rada składa się z  14 członków, w tym: 

1) 8 przedstawicieli organizacji wybranych w trybie określonym w § 4 i 5;  

2) 2 przedstawicieli Rady Miasta Kalisza; 

3) 4 przedstawicieli Prezydenta; 

2. Przewodniczący Rady Miasta Kalisza przekazuje Prezydentowi pisemną informację 

o wskazanych kandydaturach na członków Rady.  

3. Członków Rady powołuje Prezydent w drodze zarządzenia. 

 

§ 4 

1. Przedstawiciele organizacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 wybierani są po 2 osoby         

z czterech obszarów działalności:  

1) pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom, 

działalność charytatywna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działania 

na rzecz rodziny; 

2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

3) sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyka i krajoznawstwo; 

4) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, pozostałe 

(inne) obszary działalności. 

2. Ogłoszenie Prezydenta o naborze kandydatów na członków Rady wybieranych 

przez organizacje, zawierające szczegółowe informacje na temat naboru, w tym termin 
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zgłaszania kandydatur zamieszcza się na stronie internetowej Miasta Kalisza, w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

Kalisza na co najmniej 60 dni przed upływem kadencji Rady. 

3. Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady mają organizacje prowadzące od co 

najmniej 3 lat działalność na terenie Miasta Kalisza. 

4. Termin zgłaszania kandydatur, o których mowa w ust. 2 wynosi minimum 21 dni. 

5. Każda z organizacji może zgłosić nie więcej niż 2 kandydatów na członków Rady.  

6. Zgłoszenie dokonywane jest na „Karcie Zgłoszenia Kandydata”, zgodnie ze wzorem 

określonym w załączniku.   

7. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady, które wpłyną po terminie określonym w ust. 2 

lub zawierające braki formalne, w tym nie podpisane przez osoby upoważnione, nie będą 

uwzględnione.   

8. W ciągu 14 dni od daty zakończenia naboru kandydatów Prezydent ogłasza imienną listę 

osób, których kandydatury zostały zgłoszone w sposób określony w ust. 1-7 wraz  

z nazwami organizacji zgłaszających, krótkim opisem doświadczeń i umiejętności każdego 

kandydata na członka Rady oraz informacją o miejscu i terminie przeprowadzenia konwencji 

wyborczej. Ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej Miasta Kalisza, w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

Kalisza do dnia konwencji wyborczej, o której mowa w § 5. 

 

§ 5 

1. Członkowie Rady są wybierani podczas konwencji wyborczej przez organizacje spośród 

kandydatów wymienionych na liście, o której mowa w § 4 ust. 8. 

2. W konwencji wyborczej z głosem decydującym uczestniczą po 1 przedstawicielu 

organizacji, posiadający upoważnienie do głosowania podczas konwencji w imieniu 

organizacji. 

3. Każda organizacja może oddać głos na nie więcej niż 8 kandydatów umieszczonych 

na liście. 

4. Głosy na poszczególnych kandydatów oddaje się przy użyciu karty do głosowania podczas 

trwania konwencji wyborczej.  

5. Oddany głos jest uznawany za ważny, gdy na karcie do głosowania zostało zaznaczonych 

nie więcej niż 8 kandydatów. Wskazanie większej liczby kandydatów skutkuje nieważnością 

głosu. 

6. Przed rozpoczęciem Konwencji Wyborczej Prezydent powołuje komisję, która sprawuje 

nadzór nad przebiegiem Konwencji oraz ustala wyniki głosowania. Komisja składa się 

z 2 przedstawicieli Prezydenta, 2 przedstawicieli Rady Miasta Kalisza oraz 1 przedstawiciela 

organizacji, wybranego przez ustępującą Radę. Członkowie komisji nie kandydują do Rady. 

7. W skład Rady wchodzą po 2 osoby, które uzyskały największą ilość głosów 

w poszczególnych obszarach, o których mowa w § 4 ust.1. W przypadku równej ilości 

głosów decyduje losowanie przeprowadzone przez komisję, o której mowa w ust. 6.  

8. Uwagi dotyczące przebiegu głosowania można zgłaszać do Prezydenta w terminie 3 dni 

od dnia zakończenia konwencji wyborczej. Prezydent rozpatruje zgłoszone uwagi w terminie 

7 dni. 

9. W terminie 10 dni od dnia przeprowadzenia konwencji wyborczej Prezydent ogłasza 

na stronie internetowej Miasta Kalisza, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Kalisza oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kalisza do czasu powołania Rady wyniki 

głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów 

oraz informacje o osobach, które zostały wybrane do Rady.  
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10. Za organizację i przeprowadzenie głosowania odpowiada Prezydent.  

 

Rozdział III. Organizacja i tryb działania Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 

§ 6 

1. Rada jest organem konsultacyjno–opiniodawczym, mającym na celu kreowanie współpracy 

samorządu Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

działającym w zakresie pożytku publicznego na terenie Miasta Kalisza  na rzecz jego 

mieszkańców.  

2. Siedzibą Rady jest Miasto Kalisz.  

 

§ 7 

1. Członkowie Rady są równi w prawach i obowiązkach. 

2. Członek Rady ma prawo i obowiązek czynnie uczestniczyć w pracach Rady. 

3. Członkowie Rady zobowiązani są do poinformowania Przewodniczącego 

lub Wiceprzewodniczącego Rady o swojej nieobecności na posiedzeniu Rady co najmniej 

2 dni przed ustalonym terminem posiedzenia. 

 

§ 8 

1. W przypadku śmierci lub odwołania członka Rady, Prezydent na okres do końca kadencji 

Rady, powołuje w jego miejsce inną osobę, przy czym jeżeli wakat dotyczy członka Rady 

będącego:  

1) przedstawicielem organizacji – w skład Rady wchodzi następna osoba, która uzyskała 

kolejno największą liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów nie wybranych 

do Rady. Jeżeli tę samą liczbę głosów uzyskały co najmniej 2 osoby decyzję o tym, 

która z nich wchodzi w skład Rady podejmuje Prezydent; 

2) przedstawicielem Rady Miasta Kalisza – w skład Rady wchodzi osoba wyznaczona 

zgodnie z  § 3 ust. 2; 

3) przedstawicielem Prezydenta – w skład Rady wchodzi osoba wyznaczona 

przez Prezydenta.            

 

§ 9 

1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje i przewodniczy obradom Prezydent, który może 

upoważnić inną osobę do prowadzenia obrad.  

2. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona na okres kadencji 

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów.  

3. Odwołanie z funkcji, o których mowa w ust. 2 następuje w trybie przewidzianym dla ich 

powołania. 

 

§ 10 

1. Do zadań Przewodniczącego Rady należy: 

1) zwoływanie zebrań Rady; 

2) ustalanie porządku posiedzeń Rady; 

3) reprezentowanie Rady na zewnątrz; 

4) podpisywanie korespondencji wychodzącej. 

2. W razie niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego, jego obowiązki 

wykonuje Wiceprzewodniczący bądź inna osoba upoważniona przez Przewodniczącego.   
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3. Wniosek o zmianę porządku obrad może zgłosić każdy członek Rady, przed jego 

zatwierdzeniem. 

4. Rada przyjmuje porządek obrad w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.  

 

§ 11 

1. Rada obraduje na posiedzeniach, które są zwoływane w zależności od potrzeb, lecz 

nie rzadziej niż raz na kwartał.  

2. Posiedzenia Rady zwoływane są z własnej inicjatywy przez Przewodniczącego lub 

na wniosek co najmniej 3 członków Rady. 

3. O posiedzeniach zawiadamia się członków Rady najpóźniej 7 dni przed ustalonym terminem 

obrad. Zawiadomienie może odbyć się drogą telefoniczną, pocztową lub elektroniczną. 

4. W szczególnych sytuacjach możliwe jest odbycie posiedzenia w trybie zdalnym 

z wykorzystaniem środków elektronicznych. 

5. Rada może zapraszać na swoje posiedzenia między innymi: 

1) przedstawicieli Urzędu Miasta Kalisza oraz jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza;  

2) przedstawicieli organizacji pozarządowych; 

3) ekspertów i doradców w poszczególnych dziedzinach działalności organizacji 

pozarządowych.   

6. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół, stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad 

i podejmowanych rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności.  

7. Protokół z posiedzenia powinien być podpisany przez prowadzącego posiedzenie oraz przez 

sporządzającego protokół.    

 

§ 12 

1. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w postaci uchwał, stanowisk i opinii. 

2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zespołowi oraz każdemu członkowi Rady. 

3. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 

przy obecności co najmniej połowy jej składu. 

 

§ 13 

1. W celu zbadania określonego problemu, przygotowania projektu uchwały lub stanowiska 

Rady oraz w innych ważnych sprawach, Rada może powołać Zespół Problemowy. 

2. Powołanie Zespołu odbywa się w drodze uchwały Rady. Uchwała określa w szczególności: 

zadania Zespołu, jego skład, okres, w jakim powinny zostać wykonane zadania określone 

w uchwale, sposób wykorzystania wyników pracy Zespołu. 

3. Kandydatów na członków Zespołu wyłania się spośród członków Rady. W uzasadnionych 

przypadkach możliwe jest powołanie do składu Zespołu osób niebędących członkami Rady. 

4. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Zespołu przysługuje wszystkim członkom Rady. 

5. Zespół przedstawia wyniki swoich prac na najbliższym posiedzeniu Rady. 

 

§ 14 

W sprawach pilnych uchwały Rady mogą być podejmowane z inicjatywy Przewodniczącego 

lub co najmniej 3 członków Rady w trybie obiegowym, bez potrzeby zwoływania 

posiedzenia. Dla ważności podjęcia uchwały w trybie obiegowym przyjmuje się zgodę co 

najmniej połowy składu Rady.  

 

§ 15 
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1. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Wydział Spraw Społecznych 

i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza. 

2. Dokumentacja Rady jest archiwizowana i przechowywana w Wydziale Spraw Społecznych 

i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza. 
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Załącznik do Trybu powołania 

członków (…) Uchwały Nr 

Rady Miasta Kalisza 

z dnia 

 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA  

DO KALISKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI  POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

Organizacja/podmiot zgłaszający kandydata  

(nazwa, adres, telefon, e-mail, nr KRS lub nr wraz z nazwą innego właściwego rejestru): 

 

........................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................... 

 

Imię i nazwisko kandydata:  ......................................................................................................... 

 

Obszar działalności, z jakiego jest zgłaszany kandydat*: 

 Obszar 1: pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom, 

działalność charytatywna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz 

rodziny;  

 Obszar 2: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

 Obszar 3: sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyka i krajoznawstwo; 

 Obszar 4: nauka, edukacja, oświata i wychowanie, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, 

pozostałe (inne) obszary działalności. 

 

Uzasadnienie kandydatury (np. opis posiadanych przez kandydata kwalifikacji, umiejętności 

i doświadczenia przydatnych w pracy w Kaliskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego) 
(maksymalnie 1000 znaków):  

 

........................................................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................................... 

 

 
……………………………………………………… 

                                                                    Podpis lub podpisy osób uprawnionych  

do reprezentowania podmiotu 
 

* należy zaznaczyć znakiem X w odpowiednim kwadracie, tylko przy jednym wybranym obszarze działalności. Zaznaczenie 

więcej niż jednego obszaru lub nie zaznaczenie żądnego obszaru skutkować będzie nieważnością zgłoszonej kandydatury

LV/758/2022

23 czerwca 2022 r.
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OŚWIADCZENIA KANDYDATA 

DO KALISKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI  POŻYTKU PUBLICZNEGO 

  
 

1)    Oświadczam, że wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury na członka Kaliskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego  

 

 

 

………………………………                      ……………………………………….  
      /miejscowość, data/                                                                      /czytelny podpis kandydata /   

 

 

2) Oświadczam, że nie byłam/em karana/y za przestępstwo popełnione umyślnie. 

 

 

 

………………………………                      ……………………………………….  
      /miejscowość, data/                                                                       /czytelny podpis kandydata /  
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                                                                                                                      Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza

                                                                                                                                  /.../
                                                                                                                      Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie 

Dotychczasowe doświadczenia trzech kadencji funkcjonowania Kaliskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego oraz zmiany przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, regulujących funkcjonowanie rad działalności pożytku publicznego powodują konieczność 
dokonania zmiany obecnie obowiązującej uchwały. 

Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ o charakterze opiniodawczo-doradczym, 
instytucjonalizujący zasadę dialogu obywatelskiego oraz współpracę pomiędzy sektorem publicznym 
a sektorem pozarządowym. W skład rady zgodnie z  ustawą, wchodzą przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, stanowiący co najmniej połowę jej składu, a także przedstawiciele organu stanowiącego 
i organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. 

Podjęcie uchwały umożliwi rozpoczęcie procedury powołania rady na kolejną kadencję w oparciu 
o uporządkowaną i zgodną z aktualnym stanem prawnym uchwałę. 

Projekt uchwały poddany został konsultacjom zgodnie z trybem przewidzianym w Uchwale 
Nr XLVI/655/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia sposobu 
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a swój udział w tworzeniu projektu i jego konsultacjach wzięła 
Kaliska Rada Działalności Pożytku Publicznego, która pozytywnie zaopiniowała ostateczny kształt projektu. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione i niezbędne. 

 

Prezydent 
Miasta Kalisza 

/…/ 
Krystian Kinastowski 
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