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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Tczewa 

nr 24/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku 

 

OGŁOSZENIE 

O WYBORACH DO TCZEWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO NA LATA 2022-2025 

 

Zgodnie z uchwałą nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015 roku  

w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Tczewskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków 

Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Prezydent Miasta Tczewa ogłasza 

wybory do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów do Tczewskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego oraz delegatów do oddania w imieniu organizacji głosu są organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.                    

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.) działające na 

terenie Miasta Tczewa. 

 

Warunki zgłaszania kandydatów 

1. Każda organizacja działająca na terenie miasta Tczewa może zgłosić jednego kandydata na 

członka Rady ze wskazaniem jednego obszaru działalności pożytku publicznego:  

1) Pomoc społeczna i Ochrona Zdrowia. 

2) Kultura Fizyczna, Sport i Turystyka.  

3) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego; Rozwój Wspólnot i Społeczności 

Lokalnych; 

4) Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym. 

2. Zgłoszenia kandydatów dokonują pisemnie organizacje pozarządowe oraz podmioty 

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

i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.) działające na terenie miasta Tczewa. 

3. Zgłoszenie winno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli 

w imieniu organizacji. 

4. Wypełnione karty zgłoszenia kandydata (załącznik nr 1 do ogłoszenia) do Rady należy 

złożyć do dnia 21 lutego 2022 r. do godziny 15.30 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta 

Tczewa przy pl. J. Piłsudskiego 1 lub ul. 30-go Stycznia 1;  83-110 Tczew.  

Zgłoszenia przesłane Pocztą Polską lub pocztą kurierską będą traktowane jako złożone                   

w terminie, jeżeli zostaną dostarczone/wpłyną do siedziby Urzędu Miejskiego w Tczewie do 

dnia 21 lutego 2022 roku do godziny 15.30. 

 

Warunki wyboru kandydatów 

1. Wybór przedstawicieli organizacji do składu Tczewskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego, zwanej dalej Radą, spośród zgłoszonych kandydatów przeprowadzony 

będzie na zebraniu wyborczym zaplanowanym na dzień 24 marca 2022 r., miejsce 

zebrania wyborczego zostanie opublikowane na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej urzędu: organizacje.tczew.pl, w zakładce – 

aktualności – Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego – wybory, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz przekazane drogą elektroniczną. 

2. Lista zgłoszonych kandydatów do składu Rady wraz z nazwą organizacji i wskazanym 

obszarem działalności pożytku publicznego zostanie opublikowana na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu: organizacje.tczew.pl, 
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w zakładce – aktualności – Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego - 

wybory oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie nie później niż 7 dni 

przed zebraniem wyborczym zwołanym przez Prezydenta. 

3. Osoby zgłoszone po terminie oraz gdy ich zgłoszenia nie zostały podpisane przez 

osoby umocowane nie zostaną ujęte na liście. 

4. Wyboru przedstawicieli organizacji do składu Rady spośród zgłoszonych kandydatów 

dokonają w trybie głosowania tajnego upoważnieni przez organizacje delegaci. 

5. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu zebrania wyborczego, w przypadku 

wystąpienia okoliczności, których w chwili ogłoszenia nie można było przewidzieć. 

Informacja o ewentualnej zmianie terminu zebrania wyborczego zamieszczona będzie            

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu: 

organizacje.tczew.pl  w zakładce aktualności – Tczewska Rada Działalności Pożytku 

Publicznego – wybory oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie. 

 

Warunki zgłaszania delegatów 

1. Każda organizacja działająca na terenie miasta Tczewa może zgłosić jednego delegata 

do oddania głosu w jej imieniu. 

2. Delegatem może być członek zarządu organizacji lub każda inna osoba upoważniona 

przez zarząd organizacji, w tym zgłoszony kandydat do składu Rady. 

3. Zgłoszenie delegata następuje w formie pisemnej poprzez wypełnienie zgłoszenia 

delegata, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

4. Zgłoszenie delegata do oddania głosu winno być podpisane przez osoby upoważnione 

do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji. 

5. Zgłoszenia delegata należy złożyć do dnia 9 marca 2022 r. do godziny 14.30                        

w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta przy pl. J Piłsudskiego 1 lub ul. 30-go 

Stycznia 1,  83-110 Tczew. 
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia o wyborach do  

Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

na lata 2022-2025 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tczewa  

Nr 24/2022 z dnia 27 stycznia 2022r. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA 

DO TCZEWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia                  

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

 

1. Nazwa organizacji: 

....................................................................................................................................................... 

2. Siedziba, telefon (dane do korespondencji) 

……............................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

3. Nr w KRS/ w innym rejestrze ewidencji: 

....................................................................................................................................................... 

4. Imię i nazwisko zgłaszanego kandydata: 

....................................................................................................................................................... 

5. Obszar działalności pożytku publicznego: 

....................................................................................................................................................... 

6. Adres zamieszkania kandydata: 

..............................................................................................…..................................................... 

7. Telefon, e-mail kandydata: 

....................................................................................................................................................... 

8. Uzasadnienie kandydatury: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie oraz wykorzystanie moich danych 

osobowych na potrzeby procedury wyłonienia organizacji do Tczewskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego. 

Ponadto oświadczam również, iż znane mi są prawa i obowiązki członka Rady Działalności 

Pożytku Publicznego oraz zakres jej działania wynikający z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.) oraz zarządzenia 

nr 24/2022 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27 stycznia 2022 roku. 
…………………………….... 

Podpis kandydata 

………………………………… 

…………………………………                                                                                         ……………………………….. 

Podpisy osób upoważnionych                                                                                                       Pieczęć organizacji 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu organizacji 
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia                                                                                                                     

o wyborach do Tczewskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego 

na lata 2022-2025 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tczewa 

Nr 24/2022 z dnia 27 stycznia 2022r. 

 

 

ZGŁOSZENIE DELEGATA 

 

Organizacja ................................................................................................................................., 

z siedzibą w ................................................... , numer KRS/w innym rejestrze/ewidencji 

................................ , reprezentowanym przez: .........................................................................., 

........................................................................ .............................................................................. 

upoważnia Pana/Panią .................................... ............................................................................ 

do oddania głosu w wyborach do składu Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 

 
……………………………. 

Podpis delegata 

………………………………………. 

……………………………………….                                                                                 …………………………………… 

Podpisy osób upoważnionych                                                                                                           Pieczęć organizacji 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu organizacji 


