
 
 

 NR XV/106/2012 
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

z dnia 20 kwietnia 2012 r. 

w sprawie  trybu   oraz organizacji i trybu   
Powiatowej Rady   Publicznego w Rawie Mazowieckiej  

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 
1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 
40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 41g 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o   publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, 
poz. 1244) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co   

 1. 1.   tryb   Powiatowej Rady   Publicznego stano-
  nr 1 do   

2.    i tryb  Powiatowej Rady   Publicznego  
 nr 2 do   

 2. Wykonanie  powierza   Powiatu Rawskiego.  

 3.  wchodzi w  po  14 dni od dnia  w Dzienniku  z-
twa   

  
 Rady 

 Powiatu Rawskiego: 
Maria  

 















 nr 1  
do u  nr XV/106/2012   
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej   
z dnia 20 kwietnia 2012 r.  

PUBLICZNEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ  

 1.  w  1 i 2 jest mowa o:  

1) ustawie   przez to   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o   publicznego i 
o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536);  

2) organizacjach - y przez to  organizacje  osoby prawne i jednostki organizacyj-
ne, o  mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy i  na terenie powiatu rawskiego;  

3) Radzie    przez to      Publicznego w Rawie 
Mazowieckiej;  

4) Radzie Powiatu   przez to   Powiatu Rawskiego.  

 2. 1.     Powiatu Rawskiego w formie  w sprawie  Powia-
towej Rady   Publicznego w Rawie Mazowieckiej.  

2. W  Rady  wchodzi 12  w tym:  przedstawicieli Rady Powiatu Rawskiego, 
 przedstawicieli  Powiatu Rawskiego oraz  przedstawicieli organizacji.  

3.  przedstawicieli organizacji  sp     
 Powiatu Rawskiego przez te organizacje.  

4. Przedstawicieli Rady Powiatu wyznacza Rada Powiatu w drodze   

5. Przedstawicieli  Powiatu wyznacza  Powiatu w drodze   

 3. 1. Pr   Powiatu Rawskiego     przedstawicieli organiza-
cji  na  Rady   

2. Organizacja ma prawo do  maksymalnie   na  Rady   

3.  dokonuje  na karcie    do tego   

4. Karta  powinna   

1)  i  organizacji   

2) numer telefonu oraz adres e-mail organizacji   

3)  i nazwisko oraz  funkcj  osoby  kandydata w imieniu organizacji i jej podpis;  

4)  i nazwisko kandydata na  Rady   

5)  opis  i  kandydata na  Rady   

6)  uzasadnienie  kandydata do  w pracach Rady   

5. Do karty     

1)  kandydata na  Rady  o  zgody na kandydowanie oraz  zgo-
 na przetwarzanie danych osobowych;  

2)  kandydata na  Rady ku o  za    

6. Lista imienna   kandydatury   w   w ust. 1 5 na  
Rady  zostaje zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.  

7. W terminie do 14 dni od daty opublikowania listy, o  mowa w ust. 6, organizacje   
swoje  na   do Rady   

  



8.  odbywa  na kartach do    stanowi  do  o o-
sowaniu.  

9.  organizacja    maksymalnie na trzech   

10.     potwierdzone podpisami   do   
woli w imieniu organizacji.  

11. Za   uznane    

1)  po terminie  w ust. 7;  

2)  w     w ust. 9;  

3) nie  podpisane przez osoby  do reprezentowania organizacji.  

12. Wynik  ustala  przez   Powiatu Rawskiego komisja o-
 z 2 przedstawicieli   oraz 2 przedstawicieli organizacji  nie kan-

 w wyborach, na otwartym posiedzeniu,  termin zostanie podany w  o a-
niu.  

13. Do Rady  wchodzi 8 b,      W przypadku  ilo-
  decyduje losowanie.  

14. Wyniki     uzyskanych przez   oraz 
 o tych z nich,  weszli w  Rady u,   Powiatu Rawskiego 

 na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w  14 dni od daty zako
czenia   

 4. Wskazanie przedstawicieli Rady Powiatu Rawskiego i  Powiatu oraz  przedstawicieli or-
ganizacji  winny   30 dni przed  kadencji Rady , z tym  w 
przypadku pierwszej kadencji Rady  wskazanie i  przedstawicieli winno   w terminie 45 
dni od  w  niniejszej   

  



 

 nr 2  
do u  nr XV/106/2012   
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej   
z dnia 20 kwietnia 2012 r.  

PUBLICZNEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ  

 1. Rada  jest organem konsultacyjnym w sprawach  sfery  publicznych o-
nych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o   publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  
2010 r. Nr 234, poz. 1536).  

 2. Celem Rady u jest wypracowanie  merytorycznych,   do tworzenia 
praktycznej   sektorem publicznym, a organizacjami  oraz podmiotami 

   publicznego.  

 3. Rada    do  i  oraz realizuje  cel poprzez zadania  w 
ustawie.  

 4. Czas trwania kadencji Rady   ustawa.  

 5. 1. Rada  na pierwszym posiedzeniu wybiera  siebie w  jawnym,  
  w  co najmniej   Rady   Rady Po-

  Rady  oraz Sekretarza Rady   

2.    oraz Sekretarza Rady  z  funkcji 
nast  w takim samym trybie co ich   

 6. 1. Posiedzenia Rady    lub z jego    

2. Pracami Rady  kieruje  lub w jego    

3.  lub z jego      posiedzenie Rady 
 na wniosek:   Powiatu Rawskiego,  Rady Powiatu, co 

najmniej   Rady   

4.   lub z jego upow   w sytuacji  w ust. 3 nie 
 posiedzenia, posiedzenie Rady     Powiatu Rawskiego,  

wskazuje   Rady  do wykonywania kompetencji   

 7. 1.    Rady  prowadzi Sekretarz.  

2. Przez   rozumie    na posiedzenie,  
przekazywanie zainteresowanym stronom  informacji  z obrad Rady   

 8. 1. Rada  obraduje w  co najmniej     

2.  brak jest  liczby  powoduje to   kolejnego posiedzenia.  

 9. 1.  Rady  o terminie spotkania powiadamiani  co najmniej na 7 dni przed plano-
wanym spotkaniem, a w przypadkach  w trybie natychmiastowym.  

2. Zawiadomienie o  posiedzenia dokonywane    telefonicznie,   
lub  z potwierdzeniem zwrotnym odbioru zawiadomienia.  

3. W zawiadomieniu podaje  termin, miejsce oraz proponowany  posiedzenia.  

4. W razie    w spotkaniu Rady   Rady  zawiadamia o 
tym fakcie Sekretarza lub .  

5. Nieusprawiedliwiona  na 3 kolejnych posiedzeniach Rady  jest  z od-
 z jej  od pierwszego dnia  po trzeciej   

  



6.  Rady    Powiatu Rawskiego, na wniosek P  Rady Po-
  

7.   Rady   w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty  
wniosku o   

8. Na miejsce   Rady   Powiatu Rawskiego    wy-
 w wyborach  Rady   

 10. Posiedzenia Rady    w  od potrzeb, jednak nie rzadziej  raz na trzy 
  

 11. Na posiedzenia Rady    zapraszane osoby nie   Rady  z o-
sem doradczym.  

 12. 1.  opinie i wnioski Rada  przyjmuje w formie    
  

2. W przypadku  liczby  o  sprawy decyduje    

3.  Rady  podpisuje Przewo  Rady   

4. Termin  przez   opinii wynosi 14 dni od dnia  odpowiednio projektu 
dokumentu. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza  z prawa do jej   

 13. 1. Z posiedzenia Rady  spo     podpisuje  i Sekretarz.  

2. Do    listy   i innych   w posiedzeniu oraz 
wszystkie    

3.  powinien  przebieg realizacji tematyki obrad oraz wyniki  nad podj
tymi   

 14.  Rady    w jej pracach   

 15.  administracyjno  Rady  zapewnia  Powiatu Rawskiego.  

  


