
PKS.521.1.2023         Bieruń, dn. 28.02.2023 r. 

 

OGŁOSZENIE 

STAROSTY BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO 

o możliwości zgłaszania kandydatur na przedstawicieli organizacji do Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego 

 

Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwałą nr LVIII/283/23                       

z 30.01.2023 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu 

działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie bieruńsko-lędzińskim 

(Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dn. 8.02.2023 r., poz. 1145) 

 

Starosta Bieruńsko-Lędziński ogłasza nabór na członków Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w powiecie bieruńsko-lędzińskim 

 

Informacje ogólne 

Kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie 

bieruńsko-lędzińskim, zwanej dalej Radą Pożytku, mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.). 

Organizacje wskazują swoich przedstawicieli do składu Rady Pożytku poprzez złożenie wniosku 

zawierającego dane kandydata, którego wzór dołączony został do niniejszego ogłoszenia. 

Udział w pracach Rady Pożytku jest nieodpłatny. 

Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, może zgłosić do prac Rady Pożytku tylko 1 kandydata. 

Kandydatów można zgłaszać w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia naboru przez Starostę Bieruńsko-

Lędzińskiego.  

Zadania Rady Pożytku 

 

Do zadań Rady Pożytku należy w szczególności: 

1)  opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu; 

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań 

publicznych, o której mowa w art. 4, 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 Pożytku trwa 3 lata. 

Wybór kandydatów na członków Rady Pożytku 

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego - powołując Radę Pożytku - kierować się będzie zasadą 

reprezentatywności terytorialnej, tzn. w składzie Rady Pożytku zasiądą przedstawiciele 

organizacji działających w poszczególnych gminach powiatu bieruńsko-lędzińskiego, o ile nastąpi 

zgłoszenie kandydata z danej gminy. 

W przypadku zgłoszenia więcej niż 1 kandydata z danej gminy, Zarząd Powiatu Bieruńsko-

Lędzińskiego dokona wyboru kandydata z uwzględnieniem różnorodnej reprezentatywności 

zakresów działalności organizacji wchodzących w skład Rady Pożytku. 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Wniosek podpisany przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli 

w imieniu organizacji zgłaszającej, należy składać według wzoru dołączonego do niniejszego 

ogłoszenia w siedzibie Starostwa Powiatowego Bieruniu ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń, (parter, 

Kancelaria). Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.  

 

Termin składania dokumentów – do 14 marca 2023 roku.  
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