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Przedstawiciele
organizacj i P ozarządowych

Uprzejmie

zapraszam przedstawicieli

organizacji pozarządowych do wzięcia udziaŁu

w wyborach do Powiatowej Rady DziałalnościPożytku Publicznego na lata 2020-2023. Wybory
zostaną przeprowadzone 28 wrześniabr. podczas Zebrania Plenarnego, które rozpocznie się
o godzinie 13.00 w sali 202 w Starostwie Powiatowym w Słupsku.Zglaszanie kandydatur oraz
głosowanieodbędzie się w trakcię zebrania.
Powiatowa
i opiniodawczp'

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym
Będzie ona składaÓ się z przedstawicieli: organizacji pozarządowych, Rady

Powiatu Słupskiego i Zarządu Powiatu Słupskiego. Na Zebraniu Plenamym wybrani zostan4
przedstawiciele organizacjipozarządowych w następującychobszarach tematycznych:
1) działalność
narzecz edukacji,kultury, aktywnościzawodowej i obywatelskiej- 2 przedstawicieli;
2) działa|nośónarzęczpomocy
społecznej,osób niepełnosprawnych,
seniorów i srup marginalizowanych
- 2 przedstawicieli;
narzecz sportu,turystyki,rekreacji,rozwijania zainteresowań_2 przedstawicieli'
3) dzidta|ność
Crywte prawo wyborcze przystuguje organizacjom posiadającym siedzibę lub strukturę
na tereniepowiafu sfupskiego.Jedną organizacjęreprezentujejedna osoba.osoby biorące
organizacy1ną
ldziaŁ w wyborach musząprzedstawićpodpisanąKartę upowuŻniającądogłosowania,przezuprawnione
osoby z organizacjiw imieniu, której głosują.
Biernę prawo wyborcze przysługujeosobom spełniającymłącznienastępującewarunki:
1) zostanązgtoszoneprzez organizacjedzialtające
na tereniepowiatu słupskiego;
2) nie zostałyskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwoumyślneściganez oskarzęnia
publicznego,
3) wyruŻązgodęna kandydowanie.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania i organizacji Rady znajdą się w dołączonej
uchwale Nr VIV57l20l5 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 kwietnia 20t5 roku w sprawie trybu

ul. SzarychSzeregów 14,76-f0o Słupsk !
tel. (+48)59 84185 00, tel./fax(+48)59 842 71 77
e-mail:starostwo@powiat.slupsk.pl

powoływania członków oraz organizaqi i trybu działania Powiatowej Rady DziałalnościPożytku
Publicznego. Wybory przeprowadzone zostanązgodnie z Regulaminem wyborów do Powiatowej Rady
DziałalnościPożytkuPublicznego stanowiącymzałącznikdo ww. uchwĄ.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 2l wrześniabr. kontaktuj4c się z panią Anną
Tates-Kardaś, podinspektorem ds. kultury i ochrony zabytków, tel. 598418575' e-mail:
akardas@powiat.slupsk.pl.

Załacznlki:
l. Program Zębrania Plenamego;
2' Kańa upowainia1ąca do głosowania;
3. Uchwała nr YIU5,7120|5 Rady Powiafu Sfupskiego z dniaZ8 kwietnia 2015 roku w sprawie trybu powoĘwania członków oraz
organizacji i trybu działania Powiatowej Rady DziałalnościPożyku Publicanego;
4. Uchwała nr 7312020 Zarządll Powiatu Słupskiego z dnia 9 |ipca 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego na |ata 2021'-2024;
5' Uchwała nr |0,|12020Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia l0 września2020 rokuzmieniająca uchwałęt 73/2020 Zarządtl
Powiatu Stupskiego z dnia9 |ipca2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Powiatowej Rady DziałalnościPożytku
Publicznego na lata 2021 -2024.

