Załącznik do uchwały Nr …../…/16
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia ………………… 2016 r.

Tryb powoływania członków
Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

§ 1.
Definicje
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1) Radzie – rozumie się przez to Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego;
2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395);
3) działalności pożytku publicznego – rozumie się przez to działalność pożytku
publicznego w rozumieniu ustawy;
4) Marszałku – rozumie się przez to Marszałka Województwa Mazowieckiego;
5) Województwie – rozumie się przez to Województwo Mazowieckie;
6) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie.
§ 2.
Postanowienia ogólne
1. Rada jest powoływana przez Marszałka na wspólny wniosek co najmniej 50 organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.
2. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, Marszałek, w terminie 30 dni podejmuje
decyzję odnośnie powołania Rady.
3. W przypadku odmowy powołania Rady Marszałek informuje o tym fakcie
wnioskodawców.
4. Do powołania członków Rady na kolejną kadencję nie jest wymagany wniosek, o którym
mowa w ust. 1. Procedura powoływania członków Rady wszczynana jest nie później niż
na trzy miesiące przed upływem kadencji Rady.
5. Rada składa się z nie mniej niż 18 członków.
6. W skład Rady wchodzą:
1) przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego;
2) trzech przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego;
3) pięciu, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, przedstawicieli Marszałka Województwa
Mazowieckiego posiadających wiedzę i kompetencje w obszarach związanych ze
współpracą z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie edukacji
publicznej i sportu, polityki społecznej, kultury i turystyki w tym reprezentujących:
a)
ochotnicze straże pożarne na Mazowszu,
b)
Wojewódzką Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych;

4) dziewięciu, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2, przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na
terenie województwa mazowieckiego.
7. Powołanie przedstawicieli, o których mowa ust. 6 pkt 4, odbywa się z uwzględnieniem
zasady reprezentatywności – rozumianej jako zachowanie proporcji w zakresie form
prawnych, rodzajów działalności pożytku publicznego organizacji i podmiotów
działających na Mazowszu oraz zapewnienie udziału przedstawicieli według miejsca
prowadzenia działalności.
8. Przystępując do powołania składu osobowego Rady Marszałek:
1) występuje pisemnie do Wojewody Mazowieckiego o wskazanie przedstawiciela w
terminie 30 dni od otrzymania tego wystąpienia;
2) występuje pisemnie do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
o wskazanie przedstawicieli Sejmiku w terminie 30 dni od otrzymania tego
wystąpienia;
3) występuje pisemnie do Prezesa Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego o wskazanie przedstawiciela
Ochotniczych Straży Pożarnych w terminie 30 dni od otrzymania tego wystąpienia;
4) występuje pisemnie do Przewodniczącego Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw
Osób Niepełnosprawnych o wskazanie przedstawiciela Rady w terminie 30 dni od
otrzymania tego wystąpienia;
5) wskazuje trzech swoich przedstawicieli posiadających wiedzę i kompetencje w
obszarach związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi;
6) ogłasza informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów organizacji
i podmiotów, o których mowa ust. 6 pkt 4, z których wybierze członków Rady na:
a) stronie internetowej Urzędu: www.mazovia.pl,
b) na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl,
c) w Biuletynie Informacji Publicznej,
d) na tablicach ogłoszeń w Urzędzie i w delegaturach Urzędu,
e) w portalu www.ngo.pl.
§ 3.
Zgłaszanie kandydatów na członka Rady spośród przedstawicieli organizacji
pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
1. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady, o których mowa w § 2 ust. 6 pkt 4 dokonują,
w terminie co najmniej 21 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 8 pkt 6,
prowadzące działalność na terenie Województwa:
1) organizacje pozarządowe;
2) związki i porozumienia organizacji pozarządowych;
3) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
2. Każdy podmiot dokonujący zgłoszenia może zgłosić wyłącznie jednego kandydata.
3. W celu zapewnienia reprezentatywności w Radzie przedstawicieli organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy według miejsca
prowadzenia ich działalności, Województwo zostaje podzielone na osiem obszarów,
obejmujących:
1) Miasto St. Warszawa;
2) powiaty: garwoliński, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, pułtuski, wołomiński,
wyszkowski;
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3) powiaty: grodziski, grójecki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, żyrardowski
i warszawski – zachodni;
4) powiaty: gostyniński, Płock – miasto, płocki i sierpecki;
5) powiaty: ciechanowski, mławski, płoński i żuromiński;
6) powiaty: makowski, Ostrołęka – miasto, ostrołęcki, ostrowski i przasnyski;
7) powiaty: łosicki, Siedlce – miasto, siedlecki, sokołowski i węgrowski;
8) powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, Radom – miasto, radomski,
szydłowiecki i zwoleński.
4. W każdym obszarze wybrany zostanie jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W obszarze, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, do Rady zostanie wybranych dwóch
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy.
6. Możliwość zgłoszenia kandydata w danym obszarze ma organizacja prowadząca
działalność w co najmniej jednym z powiatów na jego terenie.
7. Kandydat na członka Rady może zostać zgłoszony w tylko jednym wybranym obszarze,
o którym mowa w ust. 3.
8. W przypadku braku ważnego zgłoszenia kandydata w danym obszarze Marszałek
wybiera przedstawiciela organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawy spośród kandydatów zgłoszonych w innych obszarach, którzy uzyskali
największą liczbę głosów.
9. W przypadku ważnego zgłoszenia w danym obszarze tylko jednego kandydata (w
przypadku obszaru, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 - dwóch kandydatów), zgłoszenie to
będzie potraktowane, jako wyłonienie członka Rady reprezentującego organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy w danym obszarze.
10. Zgłoszenie kandydata zawiera:
1) dane organizacji, o których mowa w ust. 1, potwierdzające jej uprawnienie do
zgłoszenia kandydata, zawierające:
a) nazwę,
b) wskazanie siedziby,
c) podpisy osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania;
2) określenie obszaru, który reprezentować będzie kandydat;
3) imię i nazwisko zgłaszanego kandydata;
4) uzasadnienie kandydatury.
11. Zgłoszenie dokonywane jest na formularzu „Karta zgłoszenia kandydata na członka do
Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, którego wzór stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszego Trybu.
12. Do zgłoszenia kandydata załącza się:
1) imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej pięciu innych
organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w związku z kandydowaniem do
Rady, zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego Trybu;
2) dokumenty potwierdzające osobowość/zdolność prawną podmiotu zgłaszającego
oraz podmiotów rekomendujących zawierające informacje na temat: sposobu
reprezentacji, osób uprawnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby – w
przypadku organizacji/podmiotów, których dane nie są dostępne w Krajowym
Rejestrze Sądowym;
3) CV kandydata;
4) oświadczenie kandydata:
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a) o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych,
b) o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
c) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
dla realizacji i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady – zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz.
922), zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 3 do niniejszego Trybu;
5) zgodę kandydata na upublicznienie wskazanych informacji zawartych w zgłoszeniu.
13. Do zgłoszenia załączyć należy oświadczenie podmiotu zgłaszającego kandydata o
prowadzeniu działalności na terenie województwa mazowieckiego.
14. Oświadczenia, o których mowa w ust.12 pkt 4 oraz ust. 13, mają charakter obligatoryjny.
15. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 13, dla swej ważności winno być opatrzone datą,
pieczęcią (jeśli podmiot zgłaszający ją posiada) oraz podpisem uprawnionych statutowo
bądź upoważnionych w tym celu osób.
16. Zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi załącznikami należy w terminie określonym
w ogłoszeniu o otwarciu procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady dostarczyć
w jeden z wymienionych niżej sposobów:
1) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Mazowiecka Rada Działalności Pożytku
Publicznego”:
a) bezpośrednio w jednym z punktów Kancelarii Ogólnej Urzędu: w godzinach
800 – 1600,
b) bezpośrednio w jednej z Delegatur Urzędu: Delegatura w Ciechanowie ul.
Wodna 1, Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38, Delegatura w Płocku ul.
Kolegialna 19, Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a, Delegatura w Siedlcach
ul. Wiszniewskiego 4, w godzinach: 8.00 – 15.00,
c) za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa;
2) w formie elektronicznej (skan w formacie PDF) na adres e-mail mrdpp@mazovia.pl.
17. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
18. W przypadku stwierdzenia błędów lub braku jednego lub więcej elementów zgłoszenia,
o których mowa w ust. 10, ust. 11 oraz ust. 12, Marszałek występuje do wnioskodawcy
o usunięcie tych błędów lub braków w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
wezwania.
19. Nieusunięcie błędów lub braków, w terminie wskazanym w ust. 18, powoduje
nierozpatrzenie zgłoszenia.
§ 4.
Wyłonienie członków Rady spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje
pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
1. Dane na temat kandydatów (imię i nazwisko, nazwa organizacji zgłaszającej, określenie
obszaru, z którego został zgłoszony kandydat, uzasadnienie kandydatury przedstawione
w Karcie zgłoszenia kandydata na członka do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego, CV kandydata oraz nazwy organizacji rekomendujących kandydata)
zawarte w zgłoszeniach, po zakończeniu procesu weryfikacji spełniania wymogów
formalnych zostaną wraz z zaproszeniem do oddawania głosów na poszczególnych
kandydatów do Rady niezwłocznie zaprezentowane na:
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

1) stronie internetowej Urzędu www.mazovia.pl;
2) na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl;
3) w Biuletynie Informacji Publicznej;
4) na tablicach ogłoszeń w Urzędzie i w delegaturach Urzędu;
5) w portalu www.ngo.pl.
Do oddania głosu na kandydatów na członków Rady uprawnione są prowadzące
działalność na terenie województwa mazowieckiego:
1) organizacje pozarządowe;
2) związki i porozumienia organizacji pozarządowych;
3) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
Do oddania głosu uprawnione są także nieposiadające osobowości prawnej jednostki
terenowe podmiotów, o których mowa w ust. 2, pod warunkiem uzyskania zgody
podmiotu, którego są jednostką, wyrażonej w formie stosownego pełnomocnictwa do
oddania głosu, które należy załączyć do formularza, o którym mowa w ust. 5 oraz
stowarzyszenia zwykłe wpisane do właściwej ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
W ramach głosowania podmioty, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą oddać po jednym
głosie na od 1 do 4 kandydatów z opublikowanej listy (w sumie maksymalnie 4 głosy).
Głosowanie na kandydata odbywa się na „Karcie do głosowania na kandydata na
członka Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, którego wzór stanowi
załącznik Nr 4 do niniejszego Trybu, udostępnionej na stronie www.dialog.mazovia.pl.
Na karcie do głosowania kandydaci uszeregowani są alfabetycznie, według nazwisk osób
ubiegających się o członkostwo w Radzie, na odrębnych listach dla każdego z obszarów,
o których mowa w § 3 ust.3.
Wypełnione karty do głosowania opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych
statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób w ciągu 30 dni od zaprezentowania
kandydatów w sposób wskazany w ust. 1 należy dostarczyć w jeden z wymienionych
niżej sposobów:
1) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Mazowiecka Rada Działalności Pożytku
Publicznego”:
a) bezpośrednio w jednym z punktów Kancelarii Ogólnej Urzędu w godzinach 800
– 1600,
b) bezpośrednio w jednej z Delegatur Urzędu: Delegatura w Ciechanowie ul.
Wodna 1, Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38, Delegatura w Płocku ul.
Kolegialna 19, Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a, Delegatura w Siedlcach
ul. Wiszniewskiego 4, w godzinach: 8.00 – 15.00,
c)
za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
„Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul.
Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa”;
2) w formie elektronicznej (skan w formacie PDF) na adres e-mail mrdpp@mazovia.pl
W przypadku organizacji/podmiotu, którego dane nie są zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze Sądowym wraz z kartą do głosowania należy dostarczyć dokument
potwierdzający osobowość/zdolność prawną, zawierający informacje na temat: sposobu
reprezentacji, osób uprawnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.
Po upływie terminu przesyłania głosów na kandydatów na członków Rady na stronie
internetowej Urzędu www.mazovia.pl, na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl
oraz w portalu www.ngo.pl ogłoszony zostanie termin i miejsce publicznego otwarcia
kopert z nadesłanymi głosami. W publicznym otwarciu kopert z nadesłanymi głosami
udział będą mogły wziąć wszystkie zainteresowane podmioty. Z publicznego otwarcia
kopert z głosami sporządzony zostanie protokół.
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10. Po publicznym przeliczeniu przesłanych głosów przeprowadzona zostanie weryfikacja
oddanych głosów pod względem formalnym. Ostateczna lista rankingowa po weryfikacji
formalnej przesłanych głosów zostanie opublikowana na:
1) stronie internetowej Urzędu www.mazovia.pl;
2) na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl;
3) w Biuletynie Informacji Publicznej;
4) na tablicach ogłoszeń w Urzędzie i w delegaturach Urzędu;
5) w portalu www.ngo.pl.
11. Spośród kandydatów, którzy w głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów w każdym
z obszarów, Marszałek dokonuje wyboru dziewięciu przedstawicieli organizacji
pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy - na członków Rady, kierując się kryteriami
określonymi w § 2 ust.7.
12. Po wytypowaniu przez Wojewodę jednego przedstawiciela Wojewody, przez Sejmik
Województwa
Mazowieckiego
trzech
przedstawicieli
Sejmiku Województwa
Mazowieckiego, przez Marszałka pięciu przedstawicieli Marszałka, wybraniu przez
Marszałka dziewięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, Marszałek powołuje Członków Rady.
13. Kadencja Rady trwa trzy lata od dnia jej powołania przez Marszałka.

§ 5.
Zmiana składu Rady w trakcie kadencji
1. Dostrzegając potrzebę rozszerzenia składu Rady o osoby reprezentujące środowiska
istotne z punktu widzenia współpracy z organizacjami pozarządowymi, Marszałek może
zwiększyć w trakcie trwania kadencji liczbę przedstawicieli, o których mowa w § 2 ust. 6
pkt 3, jednak nie więcej niż o 2 osoby – spośród osób posiadających wiedzę
i kompetencje w obszarach związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi.
2. W przypadku wskazanym w ust. 1 Marszałek wybiera spośród kandydatów, o których
mowa w § 4 ust. 10, również dodatkowych przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na
terenie województwa mazowieckiego, tak by stanowili oni co najmniej połowę składu
Rady.
3. W razie śmierci lub odwołania członka Rady, Marszałek powołuje członka Rady na okres
do końca kadencji odpowiednio w trybie określonym dla danego członka Rady,
z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W razie śmierci lub odwołania członka Rady wskazanego przez przedstawicieli
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego Marszałek powołuje
członka Rady spośród kandydatów, o których mowa w ust. § 4 ust.10.
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