
           Załącznik  

              do Zarządzenia Nr 2/2017 

               Prezydenta Miasta Konina  

                                               z dnia 5 stycznia 2017 r.  

 

 

Prezydent Miasta Konina ogłasza nabór kandydatów z organizacji pozarządowych                       

do Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 

 

Informacje podstawowe 

 

Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego, jest organem konsultacyjno-

opiniodawczym, mającym na celu kreowanie współpracy samorządu Miasta Konina 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie pożytku 

publicznego na terenie Miasta Konina na rzecz jego mieszkańców. 

Zadaniami Rady są w szczególności: 

1) udział w opiniowaniu projektów strategii rozwoju Miasta Konina i projektów 

programów społecznych na rzecz jego mieszkańców, 

2) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących organizacji 

pozarządowych działających w Koninie, 

3) opiniowanie składu kandydatów do pracy w zespołach opiniujących oferty realizacji 

zadań publicznych na rzecz mieszkańców Konina w sferze działalności pożytku 

publicznego, 

4) wyrażanie opinii w sprawie realizacji współpracy Samorządu Konina z organizacjami 

pozarządowymi w sferze działalności pożytku publicznego, przedstawianie jej 

wyników Radzie Miasta Konina, Prezydentowi Miasta Konina oraz konińskim 

organizacjom pozarządowym, 

5)  opiniowanie projektów programów współpracy Miasta Konina z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, a w przypadku niewłączenia się Rady w przygotowanie propozycji 

projektu w terminie do 30 września każdego roku kalendarzowego, wydział 

merytoryczny Urzędu Miejskiego przygotowuje projekt samodzielnie, 

6) współpraca z Prezydentem oraz komisjami Rady Miasta w zakresie opiniowania 

wniosków o dofinansowanie zadań publicznych w Koninie, 

7)  monitorowanie i doskonalenie współpracy Miasta Konina z organizacjami 

pozarządowymi, 

8) przedstawianie Prezydentowi Miasta Konina propozycji priorytetów działalności 

pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Konina w danym roku kalendarzowym, 

9) inicjowanie tworzenia standardów działalności organizacji pozarządowych, 

podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących 

współpracy Samorządu Konina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego 

10)  Kadencja Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego trwa 3 lata 

 

Podmioty uprawnione i termin zgłaszania kandydatów 

Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze zm.) oraz podmioty  

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Każda organizacja pozarządowa, o której mowa wyżej może zgłosić jednego kandydata, 

w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez Prezydenta Miasta Konina naboru kandydatów 

do Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 



Wymagane dokumenty: 

Karta zgłoszeniowa kandydata 

Oświadczenie kandydata 

 

Nabór prowadzony jest zgodnie z: 

Uchwałą Nr 443 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 r. zmienionej Uchwałą Rady 

Miasta Konina Nr 423 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków 

oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 

Miejsce i termin składania zgłoszeń 

Zgłoszenia należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjne na adres: Urząd 

Miejski w Koninie, Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Wolności 1,  62-500 Konin, 

zgłoszenia przyjmowane będą także drogą elektroniczną pod adresem 

rada.pozytku.publicznego@gmail.com 

 

Informacje dodatkowe: 

Na podstawie przesłanych zgłoszeń kandydatów przeprowadzone zostaną wybory do 

Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Karta wyborcza zostanie przesłana 

poszczególnym organizacjom drogą elektroniczną na adres organizacji. 

Przedstawicieli organizacji w Konińskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego wskazują 

spośród siebie kandydaci na członków Rady, zgłoszeni przez organizacje, którzy                               

w głosowaniu jawnym uzyskają największą liczbę głosów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta zgłoszeniowa Kandydata  

do Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 (wypełnia organizacja, która zgłasza kandydata) 

 

 

 

 

1. Organizacja/podmiot zgłaszającą/y kandydata (nazwa, adres, nr KRS lub nr innego 

dokumentu wraz z nazwą właściwego rejestru) 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

2. Imię i nazwisko kandydata 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

3. Uzasadnienie  kandydatury – doświadczenie związane z Trzecim Sektorem, 

posiadane przez kandydata kwalifikację i umiejętności przydatne podczas pracy w 

Konińskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 



4. Podpisy osób reprezentujących organizację, zgłaszającą kandydaturę do Konińskiej 

Rady Działalności Pożytku Miasta Konina (wymagane czytelne podpisy osób 

statutowo uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podmiotu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..………………………………..   ………………………………….. 
miejscowość, data     pieczęć organizacji  

 

 

 

 

 

 

 

       ……………………………………………………. 

podpis lub podpisy osoby/osób  

uprawnionych   do reprezentowania podmiotu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do karty zgłoszeniowej organizacja zgłaszająca kandydata do Konińskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego zobowiązana jest dołączyć: 

 

1. Oświadczenie kandydata na członka Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych (zał. nr 1 do karty) 

 

 

 

 

 



         Załącznik nr 1 

do karty zgłoszeniowej 

kandydata do Konińskiej Rady 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

        

Oświadczenie  

kandydata na członka Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych  

 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany: 

................................................................................................................................, 

 imię i nazwisko,   adres zamieszkania   

             

wyrażam zgodę na kandydowanie do Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej dla celów 

związanych z kandydowaniem na członka do Konińskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych                (Dz. U. z 2016, poz. 922). 

 

 

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

                                                                               data,  czytelny  podpis, 

 

 

 

Informacja dla kandydatów 

Administratorem danych osobowych jest: 

Miasto Konin 

Plac Wolności 1 

62-500 Konin 

 

 

 

 

 

 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba,  której 

dane dotyczą, ma prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych zgodnie z art. 32 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) 


