
    

UCHWAŁA NR .(645/2023 
ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia Ad: O2..... 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego 

Na podstawie art. 41 f pkt3ustawy zdnia 24kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.) oraz $ 2 pkt 2 ppkt 3 uchwały 
nr L/I/409/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 czerwca2010r. w sprawie trybu 
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Pożytku Publicznego, 
Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala co następuje: 

§ 1. 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych 
ipodmiotów wymienionych ' wart. 3 ust. 3ustawy  odziałalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

§ 2. 

Zgłaszanie kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbywa się 
poprzez wypisanie Karty Zgłoszenia Kandydata stanowiącej załącznik niniejszej uchwały oraz 
wskazanie tematyki działalności według wskazanego poniżej katalogu sfery zadań publicznych: 

- pomoc społeczna w tym wyrównywanie szans, integracja i reintegracja zawodowa i społeczna 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, w tym rodzicielstwa zastępczego, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 

- porządek i bezpieczeństwo publicznego, 

- ochrona i promocja zdrowia, 

- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, 

- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 

- kultura, sztuka , ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata, wychowanie 

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

§ 3. 

Kandydatem może być osoba, która jest czynnym członkiem organizacji pozarządowej, jest osobą 
pełnoletnią, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe 
w Gnieźnie oraz wykorzystanie danych osobowych na potrzeby procedury wyłonienia kandydatów 
do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego , korzysta w pełni z praw publicznych i nie 
jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 
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$4. 
Skan wypełnionej karty zgłoszenia kandydata należy przekazać na adres e-mail: 
monika.boruszewska(Opowiat-gniezno.pl, a wypełnioną kartę należy dostarczyć do Starostwa 
Powiatowego w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10 do dnia 07 kwietnia 2023 roku. 

$5. 
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Gnieźnie w zakładce ogłoszenia - pożytek publiczny oraz na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w zakładce organizacje pozarządowe. 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. 

$ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Zarządu 

(u sł, 
Piotr Grąszczyński 
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