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OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Kalisza
ogłasza nabór kandydatów do Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

1. Zgodnie z uchwałą Nr XLII/569/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.
w  sprawie  określenia  trybu  powołania  członków  oraz  organizacji  i  trybu  działania
Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rada składa się z  19 członków, w tym:
1) 10  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  oraz  podmiotów,  o  których  mowa

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie; 

2) 5 przedstawicieli Prezydenta;
3) 4 przedstawicieli Rady Miejskiej Kalisza.

2. Kandydatów na członków Rady reprezentujących organizacje  pozarządowe zgłasza się
na formularzu składającym się z: karty zgłoszenia, rekomendacji trzech innych organizacji
oraz oświadczeń kandydata. Formularz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.bip.kalisz.pl),  na  stronie  internetowej  Miasta  (www.kalisz.pl)  oraz  w  Wydziale
Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza (ul. Kościuszki 1a, I piętro,
pokój nr 104).

3. Prawo  zgłaszania  kandydatur  na  członków  Rady  mają  organizacje  prowadzące
od co najmniej 2 lat działalność na terenie Miasta Kalisza.

4. Zgłoszenie  kandydatur  na  członków  Rady  powinno  nastąpić  w  terminie  do  dnia  22
marca  2019  r. Karty  zgłoszenia  kandydata  należy  składać  w  Wydziale  Spraw
Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza (ul. Kościuszki 1a, I piętro,
pokój nr 120) lub za pośrednictwem poczty – decyduje data wpływu do Urzędu.

5. Każda z organizacji może zgłosić i udzielić rekomendacji nie więcej niż 2 kandydatom na
członków Rady.

6. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady, które wpłyną po terminie określonym w pkt. 4
ogłoszenia  lub  zawierające  braki  formalne,  w  tym  nie  podpisane  przez  osoby
upoważnione, nie będą uwzględnione.

7. W ciągu 14 dni od daty zakończenia naboru kandydatów Prezydent ogłosi imienną listę
osób, których kandydatury zostały zgłoszone w sposób określony w pkt. 1-5 ogłoszenia
wraz  z  nazwami  organizacji  zgłaszających  i  rekomendujących,  krótkim  opisem
doświadczeń  i  umiejętności  każdego  kandydata  na  członka  Rady  oraz  informacją
o miejscu i terminie przeprowadzenia konwencji wyborczej.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

/…/ Krystian Kinastowski

Kalisz, 1 marca 2019 r. 

http://www.kalisz.pl/
http://www.bip.kalisz.pl/

