
Zarządzenie Nr  477/2020 
                                            Prezydenta Miasta Przemyśla 
 

z dnia 9 grudnia 2020 r. 

w sprawie powołania Przemyskiej Rady Kobiet oraz ustalenia zasad naboru  

i jej działania. 

 
Na podstawie art. 31 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.) oraz §7 załącznika do Zarządzenia  

Nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r. z póź. zm. w sprawie 

nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu zarządzam, co następuje. 

§1 

Prezydent Miasta Przemyśla powołuje Przemyską Radę Kobiet działającą na terenie Miasta 

Przemyśla. 

§2 

1. Przemyska Rada Kobiet jest organem o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym. 

2. Do zadań Przemyskiej Rady Kobiet należy w szczególności: 

1) analiza polityki Miasta pod względem potrzeb kobiet, 

2) diagnoza sytuacji kobiet w Mieście, 

3) edukacja mieszkańców i mieszkanek w każdym wieku dotycząca równouprawnienia, praw 

kobiet, 

4) wspieranie organizacji akcji społecznych oraz imprez podejmujących tematy dotyczące 

kobiet oraz równouprawnienia, 

5) monitorowanie działań Miasta pod kątem realizacji polityki rodzinnej,  

6) monitorowanie działań Miasta pod kątem realizacji polityki społecznej, 

7) współpraca z innymi radami, zespołami, organizacjami funkcjonującymi w Mieście,  

8) podejmowanie innych działań, mających na celu propagowanie polityki równościowej 

w Mieście. 

§3 

1. Do Przemyskiej Rady Kobiet mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie - kobiety, których 

miejscem zamieszkania oraz centrum działalności społecznej i zawodowej jest Przemyśl, 

posiadające co najmniej jedną rekomendację wystawioną przez instytucje, organizacje 

pozarządowe lub osoby fizyczne poświadczające zaangażowanie kandydatki w działania na 

rzecz Miasta. 

2. Jedna instytucja lub organizacja pozarządowa może rekomendować do Przemyskiej Rady 

Kobiet maksymalnie dwie kandydatki. 

3. Udzielenie rekomendacji kandydatkom przez osoby fizyczne wymaga złożenia co najmniej 

10 podpisów osób pełnoletnich. 

4. Nabór do Przemyskiej Rady Kobiet trwa od dnia podpisania niniejszego Zarządzenia do dnia 

11.01.2021 r.



§ 4 

 

1. W przypadku udzielenia rekomendacji, o których mowa w § 3 ust. 2 osoby zainteresowane 

wstąpieniem do Przemyskiej Rady Kobiet powinny wypełnić i złożyć: 

1) formularz zgłoszeniowy, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia, 

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Przemyskiej Rady Kobiet, według 

wzoru stanowiący załącznik Nr 2 niniejszego Zarządzenia. 

2. W przypadku udzielenia rekomendacji, o których mowa w § 3 ust. 3 osoby zainteresowane 

wstąpieniem do Przemyskiej Rady Kobiet powinny wypełnić i złożyć: 

1) formularz zgłoszeniowy, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego 

Zarządzenia. 

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Przemyskiej Rady Kobiet, według 

wzoru stanowiący załącznik Nr 2 niniejszego Zarządzenia. 

 

3. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: 

Urząd Miejski w Przemyślu - „Przemyska Rada Kobiet" w Kancelarii Ogólnej Urzędu 

Miejskiego w Przemyślu, ul. Rynek 1 lub elektronicznie (w tytule maila należy podać 

„Przemyska Rada Kobiet")  na adres spo@um.przemysl.pl w nieprzekraczalnym terminie 

do 11.01.2021 r. 

4. Formularze zgłoszeniowe, które wpłyną po upływie terminu określonego §4 ust.3 

lub niekompletne, w których nie zostały wypełnione wszystkie rubryki, nie będą 

rozpatrywane. 

 

§5 

 

1. W terminie nie dłuższym niż trzy tygodnie po upływie terminu wyznaczonego na składanie 

formularzy zgłoszeniowych, Prezydent Miasta Przemyśla wybierze spośród 

zgłoszonych ofert w drodze losowania członkinie Przemyskiej Rady Kobiet w liczbie od 7 

do 15 w zależności od liczby zgłoszeń. 

2. W przypadku zgłoszenia liczby kandydatek, określonej w ust.1, powołanie kandydatek 

następuje spośród osób zgłoszonych. 

3. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatek, określonej w ust.1, powołanie 

kandydatek poprzedzone jest publicznym losowaniem. 

4. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby kandydatek niż określonej w ust.1, Przemyska 

Rada Kobiet nie zostanie powołana. 

5. Od decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla dotyczącej składu Przemyskiej Rady Kobiet, 

o której mowa w ust. 1, nie przysługuje odwołanie. 

6. Imienny skład Przemyskiej Rady Kobiet zostanie podany przez Prezydenta Miasta 

Przemyśla odrębnym Zarządzeniem. 

7. W Zarządzeniu, o którym mowa w ust. 6, określony zostanie termin i miejsce pierwszego 

posiedzenia Przemyskiej Rady Kobiet. 

8. Pierwsze posiedzenie Przemyskiej Rady Kobiet zwołuje Prezydent Miasta Przemyśla. Do 

czasu wyboru przewodniczącej Przemyskiej Rady Kobiet obrady pierwszego posiedzenia 

prowadzi Prezydent Miasta Przemyśla lub wyznaczona przez niego osoba. 

 

§6 

 

Praca członkiń Przemyskiej Rady Kobiet ma charakter społeczny i nie przysługuje za nią 

wynagrodzenie. 
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§7 

 

Kadencja Przemyskiej Rady Kobiet trwa 3 lata i liczona jest od dnia wejścia w życie 

Zarządzenia, o którym mowa w § 5 ust. 3. 

 

 

§8 

1. Przemyska Rada Kobiet składa się z : 

a) przewodniczącej, 

b) zastępcy, 

c) sekretarza, 

d) członkiń. 

2. Przemyska Rada Kobiet wybiera na pierwszym posiedzeniu ze swojego składu  

    przewodniczą, zastępcę, sekretarza zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

 

§ 9 

 

1. Kolejne posiedzenia Przemyskiej Rady Kobiet zwołuje przewodnicząca lub w razie jej 

nieobecności - zastępca. 

2. Posiedzenia zwoływane są w razie potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

3. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności.  

4. Przewodnicząca lub w razie jej nieobecności zastępca, zawiadamia o posiedzeniu 

Przemyskiej Rady Kobiet co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia wskazując 

jednocześnie miejsce i czas rozpoczęcia oraz porządek posiedzenia, o czym zawiadamia się 

też Prezydenta Miasta Przemyśla. 

5. W posiedzeniach mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez przewodniczącą. 

6. Goście mają głos doradczy i nie mogą brać udziału w ostatecznym podejmowaniu 

decyzji. 

7. Przemyska Rada Kobiet swoje decyzje podejmuje w formie opinii, wniosków, 

postulatów, stanowisk. 

8. Decyzje Przemyskiej Rady Kobiet zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym. 

9. W przypadku równej ilości głosów „za” lub „przeciw” rozstrzyga głos przewodniczącego 

lub w razie jej nieobecności zastępca. 

10. Posiedzenia Przemyskiej Rady Kobiet są skuteczne i zdolne do podejmowania 

decyzji, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa składu Rady. 

 

§10 

 

1. Członkinie Przemyskiej Rady Kobiet mają prawo: 

1) zgłaszać wnioski, postulaty i inicjatywy, 

2) składać zapytania i pozyskiwać informacje dotyczące działalności Przemyskiej Rady 

Kobiet, 

3) składać wnioski dotyczące porządku posiedzenia Przemyskiej Rady Kobiet, 

4) wypowiadania opinii w zakresie działań Przemyskiej Rady Kobiet. 

2. Obowiązkiem członkiń Przemyskiej Rady Kobiet jest: 

1) aktywne branie udziału w pracach Przemyskiej Rady Kobiet, w tym uczestnictwo 

w posiedzeniach, 

2) informowanie społeczności lokalnej o działalności Przemyskiej Rady Kobiet,  

3) inicjowanie spotkań z mieszkankami i mieszkańcami Przemyśla.  

 

 

 

 

 



§11 

 

1. Utrata członkostwa w Przemyskiej Radzie Kobiet następuje wskutek: 

1) pisemnej rezygnacji członkini, 

2) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Przemyskiej 

Rady Kobiet, 

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, 

4) śmierci członkini, 

5) nabycia mandatu do Rady Miejskiej w Przemyślu. 

2. W przypadku, gdy podczas trwania kadencji dojdzie do sytuacji, o k tórej mowa  

w ust. 1, Prezydent Miasta Przemyśla może powołać osobę spośród zgłoszonych  

w danej kadencji bez ponawiania procedury naboru do Przemyskiej Rady Kobiet. 

3. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Przemyskiej Rady Kobiet, o którym    

mowa w ust. 2,  Prezydent Miasta Przemyśla może ogłosić nabór uzupełniający.  

      Przepisy § 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

 

§12 

 

Zakres pracy Przemyskiej Rady Kobiet określony zostanie w Regulaminie pracy przyjętym 

przez Przemyską Radę Kobiet podczas pierwszego posiedzenia. 

 

§13 

 

Wykonanie Zarządzenia w zakresie obsługi organizacyjno - technicznej Przemyskiej  

Rady Kobiet powierza się Wydziałowi Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego 

w Przemyślu, a w pozostałym zakresie przewodniczącej Przemyskiej Rady Kobiet. 

 

§14 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

PREZYDENT  

MIASTA PRZEMYŚLA 

Wojciech Bakun 

 


