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Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry 

o procedurze wyłonienia przedstawicieli 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry.

1.  Ogłoszenie  przeprowadzane  jest  na  podstawie  uchwały  nr  88.XII.2015  Rady  Miejskiej

Jeleniej  Góry  z  dnia  30  czerwca  2015  r.  w  sprawie  trybu  powoływania  członków  Rady

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry oraz organizacji i trybu jej działania

oraz rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego NR NK-N.4131.40.12.2015.JW1

z dnia 15 lipca 2015 r.

2.  Zgłoszenia  kandydatów  na  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  oraz  podmiotów

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

do  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Jeleniej  Góry,  dokonują  organizacje

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące działalność

na terenie Miasta Jeleniej Góry.

3. Zgłoszenia kandydatów do Rady Działalności  Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry

dokonuje się  wyłącznie na karcie  zgłoszenia,  stanowiącej  załącznik nr  2  do ww. uchwały,

dostępnej  na  stronie  internetowej  Miasta  Jeleniej  Góry  oraz  w  Biuletynie  Informacji

Publicznej. 

4. Zgłoszenie uznaje się za ważne, jeśli wypełnione zostały wszystkie pola karty zgłoszenia.

5. Kartę zgłoszenia w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór do Rady Działalności Pożytku

Publicznego Miasta Jeleniej Góry” należy złożyć w wersji pisemnej na adres: Urząd Miasta

Jelenia  Góra,  Wydział  Spraw  Społecznych,  Zdrowia  i  Organizacji  Pozarządowych,

ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres:

organizacje@jeleniagora.pl 

6.  Każdej  organizacji  pozarządowej  oraz  podmiotowi  wymienionemu w art.  3  ust.  3  ww.

ustawy przysługuje prawo zgłoszenia jednego kandydata.

7. Kandydatury można zgłaszać w terminie do dnia 11 lutego 2022 r. do godz. 14:30. 

8.  Karty  zgłoszeń  złożone po terminie  oraz  niespełniające  kryteriów formalnych,  nie  będą

uwzględniane,  z  wyłączeniem  uzupełnienia  braków  formalnych  w  ciągu  3  dni  od  daty

zakończenia naboru określonego w pkt. 7 ogłoszenia.

9. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne wraz z prezentacją ich sylwetek, zostanie

umieszczona  na  stronie  internetowej  Miasta  Jeleniej  Góry  oraz  w  Biuletynie  Informacji

Publicznej,  niezwłocznie  po  zakończeniu  naboru.  Lista  kandydatów  wraz  z  informacją

o  wyborach  zostanie  przesłana  drogą  elektroniczną  na  adresy  mailowe  organizacji

pozarządowych, będące w bazie Urzędu Miasta Jelenia Góra.
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