Ogłoszenie w sprawie terminu i miejsca SPOTKANIA WYBORCZEGO dotyczącego
wyboru członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łowiczu (MRDPP)
I. Informacje ogólne:
Ustala się termin i miejsce spotkania wyborczego dotyczącego wyboru członków
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łowiczu będących
przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
działających na terenie Miasta Łowicza, na dzień:
25 lutego 2020 r., godz. 17:00,
Sala Radziecka, Urząd Miejski w Łowiczu,
Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz.
II. Kto może wziąć czynny udział w spotkaniu wyborczym?
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane w
Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze bądź ewidencji.
Podmiot oddający głos, musi mieć siedzibę rejestrową na terenie Gminy Miasta Łowicz
oraz działać na rzecz jego mieszkańców.
III. Kto wchodzi w skład MRDPP?
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Łowiczu składa się z:
- 3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Łowiczu (wybieranych przez Radę Miejską w
drodze uchwały),
- 2 przedstawicieli Burmistrza Miasta Łowicza (wskazanych przez Burmistrza w drodze
zarządzenia) oraz
- 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Łowicza
wybieranych na spotkaniu wyborczym.
Uczestnictwo w MRDPP ma charakter społeczny.
IV. Zasady wyboru:
1. Uczestnicy spotkania wyborczego, podczas głosowania tajnego wybiorą spośród
zgłoszonych kandydatur członków Rady. Z głosowania zostanie sporządzona lista
rankingowa kandydatów na członków Rady.
2. Kandydaci reprezentujący sektor pozarządowy, do Rady zostaną powołani na podstawie
listy rankingowej. W trakcie kadencji Rady, w przypadku odwołania lub śmierci
członka Rady reprezentującego sektor pozarządowy, lista rankingowa będzie podstawą
do powołania w jej skład następnego w kolejności listy kandydata na członka Rady, bez
konieczności wszczynania nowej procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady
reprezentujących sektor pozarządowy.

3. Ze spotkania wyborczego zostanie sporządzony protokół, wskazujący imiennie
przedstawicieli organizacji na członków Rady oraz pozostałych kandydatów zgodnie z
kolejnością sporządzonej listy rankingowej, który zostanie przekazany w ciągu 7 dni
kalendarzowych od daty spotkania Burmistrzowi Miasta Łowicza.
V. Informacje dodatkowe:
1. Za organizację spotkania wyborczego, jak również za koordynację i organizację
posiedzeń MRDPP odpowiada Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Łowiczu
(WWO).
2. Szczegóły pod numerem 46 830 91 68, mailem: krystian.cipinski@um.lowicz.pl lub w
biurze WWO – Urząd Miejskie w Łowiczu, ul. Al. Sienkiewicza 62, 99-400 Łowicz.
3. Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej www.lowicz.eu oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
Burmistrz Miasta Łowicza
(-) Krzysztof Jan Kaliński

Łowicz, dnia 18 lutego 2020 roku.

