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WNIOSEK O POWOŁANIE WOJEWÓDZKIEJ RADY DZIAŁALNO ŚCI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

 
 
Na podstawie Art. 41a. ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 z późn, zmianami) wnioskujemy do Pana Marszałka 
o powołanie Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego, 
zawnej dalej Śląską Radą Działalności Pożytku Publicznego, z wykorzystaniem następującej 
proponowanej przez nas procedury: 
 

§ 1 
1. Rada liczy 28 członków.  
2. W skład Rady wchodzi:  

1) 1  przedstawiciel Wojewody Śląskiego;  
2) 4 przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego;  
3) 3 przedstawicieli Marszałka Województwa Śląskiego;  
4) 18 przedstawicieli organizacji i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na 
terenie Województwa Śląskiego,  
5) 2 przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców zaangażowanych społecznie.  

3. Osoby określone w ust. 2 pkt 4) uchwały wybiera się z obszaru województwa śląskiego.  
 

§ 2 
Na wniosek Marszałka Województwa Śląskiego:  

1) Wojewoda Śląski dokonuje imiennego wskazania swojego przedstawiciela do składu Rady;  
2) Sejmik Województwa Śląskiego wskazuje w drodze uchwały swoich przedstawicieli do składu 
rady.  

 
§ 3 

1. Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania 
kandydatów organizacji i podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 na stronach internetowych 
urzędu i w jego siedzibie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz w mediach 
internetowych.  
2. Ogłoszenie zawiera minimalne kryteria jakie winien spełniać kandydat na członka rady oraz 
zgłaszająca go organizacja.  
3. Wraz z ogłoszeniem publikowany jest na stronach internetowych urzędu wzór „Karty zgłoszenia 
kandydata na członka do Śląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, stanowiący załącznik nr 1 
do uchwały.  
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4. Marszałek wskaże do składu rady osoby, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3.  
5. Marszałek wytypuje bezpośrednio i zaprosi do składu Rady 8 osób, o których mowa § 1, ust. 2 pkt 4 
oraz osoby, o których mowa w § 1, ust. 2, pkt. 5.  
6. Marszałek zaprosi do składu rady 10 osób, o których mowa § 1, ust. 2 pkt 4, które zostaną wybrane 
przez organizacje i podmioty w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym największą liczbą głosów.  
 

§ 4 
1. Organizacje i podmioty, prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego, zgłaszają 
kandydatów na członków rady w terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 1.  
2. Zgłoszenie odbywa się na druku zgodnym ze wzorem „Karty zgłoszenia kandydata na członka do 
Śląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”.  
3. Zgłoszenie kandydata, o którym mowa w ust. 2 zawiera:  

1) dane organizacji lub podmiotu, o którym mowa w ust. 1, potwierdzające jego uprawnienie do 
zgłoszenia kandydata tj. nazwę, wskazanie siedziby, podpis(-y) osoby lub osób uprawnionych do 
jego reprezentowania;  
2) imię i nazwisko zgłoszonego kandydata ze wskazaniem obszaru zainteresowań w ramach 
działalności pożytku publicznego;  
3) uzasadnienie kandydatury.  

4. Do zgłoszenia kandydata, o którym mowa w ust. 2, załącza się:  
1) CV kandydata wraz z dołączoną notką nt. działalności w sferze pożytku publicznego;  
2) oświadczenie kandydata - zgodne ze wzorem określonym w załączniku Nr 2 do uchwały:  

a) o niekaralności za przestępstwa umyślne;  
b) o wyrażeniu zgody na kandydowanie;  
c) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla 
realizacji i dokumentacji powołania i funkcjonowania rady, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);  

3) zgodę kandydata na upublicznienie informacji określonych w ust. 3.  
5. Do zgłoszenia załączyć należy również oświadczenie organizacji lub podmiotu zgłaszającego 
kandydata o prowadzeniu działalności na terenie województwa śląskiego.  
6. Zgłoszenie winno być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź 
upoważnionych w tym celu osób.  
7. Do zgłoszenia kandydata można załączyć imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od 
innych organizacji oraz podmiotów, w związku z kandydowaniem do rady. Wypełnioną kartę 
zgłoszenia kandydata na członka Śląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wraz z wymaganymi 
dokumentami można złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu o otwarciu procedury wyłaniania 
kandydatów na członków rady:  

1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu;  
2) za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem: Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice 
z dopiskiem „Śląska Rada Działalności Pożytku Publicznego”.  
3) za pośrednictwem poczty e-mail (zeskanowane dokumenty).  

8. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
9. W przypadku stwierdzenia błędów lub braku jednego lub więcej elementów zgłoszenia, o których 
mowa w ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4, występuje się do wnioskodawcy o ich usunięcie w terminie 7 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania wezwania.  
10. Nieusunięcie błędów lub braków, o których mowa w ust. 9, powoduje pozostawienie zgłoszenia bez 
rozpatrzenia.  
 

§ 5 
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1. Lista zgłoszonych kandydatów zostanie zamieszczona na stronach internetowych urzędu oraz w jego 
siedzibie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.  
2. Lista, o której mowa w ust. 1 zawiera następujące informacje: imię i nazwisko kandydata, nazwa 
wnioskodawcy oraz nazwy organizacji rekomendujących.  
3. Organizacje oraz podmioty mają prawo do oddania 1 głosu na 1 kandydata z listy, o której mowa w 
ust. 1.  
4. Głosowanie, o którym mowa w § 3 ust. 6, odbywać się będzie na „Formularzu do głosowania na 
kandydata na członka Śląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”  
5. Formularz, o którym mowa w ust. 4 zamieszczony zostanie na stronach internetowych Urzędu.  
6. Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 4 dla swojej ważności musi zostać opatrzony: datą, 
pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób.  
7. Formularz, spełniający wymogi określone w ust. 6, należy w terminie 21 dni od momentu 
zaprezentowania kandydatów w miejscu, o którym mowa w ust. 1 dostarczyć:  

1) osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu;  
2) za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) pod adres: Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice z dopiskiem „Śląska Rada 
Działalności Pożytku Publicznego”.  

 
§ 6 

1. Marszałek Województwa Śląskiego powołuje komisję ds. przeprowadzenia wyboru do rady 
przedstawicieli organizacji i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie 
województwa śląskiego.  
2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzą osoby wskazane przez Marszałka Województwa 
Śląskiego.  
3. Do zadań komisji, o której mowa w ust. 1 należy:  

1) otwarcie „Formularzy do głosowania na kandydata na członka Śląskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego”,  
2) przeprowadzenie weryfikacji głosów pod względem formalnym,  
3) przeliczenie nadesłanych głosów,  
4) stworzenie listy przedstawicieli organizacji i podmiotów wchodzących w skład rady,  
5) sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji.  

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów na członków rady równej liczby głosów, komisja 
zamieszcza stosowną adnotację w protokole z posiedzenia komisji.  
5. Wyniki głosowania oraz protokół z posiedzenia komisji zostaną ogłoszone w sposób określony w § 5, 
ust. 1.  
 

§ 7 
1. Członków Rady powołuje i odwołuje Marszałek Województwa Śląskiego w formie zarządzenia.  
2. W przypadku braku zgłoszenia kandydatów do rady, Marszałek Województwa Śląskiego wskaże 
członka rady. 
3. Marszałek Województwa Śląskiego odwołuje członka rady przed upływem kadencji w przypadkach 
określonych w ustawie.  
4. Wniosek o odwołanie członka rady musi zawierać uzasadnienie.  
5.W przypadku konieczności uzupełnienia składu rady o przedstawiciela organizacji lub podmiotu, 
Marszałek Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w radzie kolejnego kandydata z największą 
ilością zdobytych głosów w głosowaniu, o którym mowa w § 3 ust. 6.  
6. W przypadku konieczności uzupełnienia składu rady o przedstawiciela wojewody lub Sejmiku 
Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa Śląskiego zwraca się z prośbą odpowiednio do 
wojewody lub Sejmiku Województwa Śląskiego o wskazanie nowego przedstawiciela.  
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Równocześnie, celem ułatwienia wymiany informacji oraz korespondencji związanej z odpowiedzią 
na niniejszy wniosek powołujemy Sekretariat Inicjatywy Powołania Śląskiej RDPP z 
następującym adresem korespondencyjnym:  
 
 

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS 
ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik 

 
 
 
 
 

Jeżeli zechcecie Pa ństwo poprze ć nasz wniosek i zło żyć pod nim swój podpis, prosimy 
o kontakt z: 

 
Agatą Schmidt, CRIS Rybnik (tel. 607-560-606 e-mail: agata.schmidt@cris.org.pl) 

  
Gabrielą Gibas-Psuturi, Żywiecka Fundacja Rozwoju (tel. 603-122-106 e-mail: gabi@beskidy.org.pl)  


