
 

 

UCHWAŁA NR X/74/2015 

RADY GMINY STOSZOWICE 

z dnia 23 listopada 2015 r. 

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Stoszowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 41 g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, 

2) Radzie Pożytku – należy przez to rozumieć Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego 

w Stoszowicach, 

3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Stoszowice, 

4) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Stoszowice, 

5) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Stoszowice, 

6) organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy działające na terenie Gminy Stoszowice, 

§ 2. 1. Radę Pożytku może utworzyć Wójt na wniosek organizacji, o których mowa w § 1 pkt. 6. 

2. Rada Pożytku stanowi organ konsultacyjny i opiniodawczy Wójta. 

§ 3. 1. Radę Pożytku powołuje Wójt w liczbie dwunastu członków, w tym: 

1) trzech radnych 

2) trzech przedstawicieli Wójta 

3) sześciu przedstawicieli organizacji. 

2. Przedstawiciele Rady Gminy wybierani są spośród radnych Rady Gminy zwykłą większością głosów 

3. Przedstawicieli Wójta, wyznacza Wójt, spośród pracowników Urzędu Gminy Stoszowice lub innych 

jednostek organizacyjnych Gminy Stoszowice. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 nie mogą jednocześnie być przedstawicielami, o których mowa 

w ust. 1 pkt 3. 

5. Wybór członków Rady Pożytku, reprezentujących organizacje, następuje w głosowaniu 

przeprowadzonym przez Wójta, według procedury określonej w § 4. 
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§ 4. 1. Ogłoszenie Wójta o wyborach i naborze kandydatów na członków Rady Pożytku wybieranych przez 

organizacje, zawierające szczegółowe informacje na temat naboru zamieszcza się w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Stoszowice. 

2. Organizacja ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata na członka Rady Pożytku. 

3. Organizacje dokonują zgłoszenia kandydatów na członków Rady Pożytku poprzez dostarczenie Wójtowi 

w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem do 

tego ogłoszenia. 

4. Listę imienną osób, których kandydatury zostały zgłoszone w sposób określony w ust.1-3 wraz z nazwą 

organizacji zgłaszającej, krótkim opisem każdego kandydata na członka Rady Pożytku zamieszcza się 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stoszowice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice, 

niezwłocznie po upływie terminu zgłoszenia kandydatów, jednak nie później niż w terminie 7 dni. 

5. W terminie do 30 dni od zamknięcia listy kandydatów, o której mowa w ust. 4, następuje głosowanie na 

członków Rady Pożytku. Organizacje głosują na 3 kandydatów z listy. Karta do głosowania stanowiąca 

załącznik do ogłoszenia winna zostać podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli 

w imieniu organizacji i dostarczona do Urzędu Gminy Stoszowice w terminie określonym w ogłoszeniu. 

6. Karty do głosowania, które wpłyną po terminie określonym w ust.1 nie będą uwzględnione. 

7. Wyniki głosowania, o którym mowa w ust.9, ustala powołana przez Wójta komisja. 

8. Do Rady Pożytku wchodzi 6 osób, które uzyskały największą ilość głosów. W przypadku równej liczby 

głosów członkiem Rady Pożytku zostaje osoba, której kandydatura została wyłoniona w drodze losowania 

przeprowadzanego przez komisję, o której mowa w ust.7. 

9. Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz 

informacja o osobach, które zostały wybrane do Rady Pożytku, Wójt ogłasza w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Stoszowice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice w ciągu 7 dni od daty 

ustalenia wyników. 

§ 5. Wyznaczenie przedstawicieli Rady Gminy i Wójta oraz wybór przedstawicieli organizacji powinien 

nastąpić nie później niż 30 dni przed upływem kadencji Rady Pożytku, z tym, że w przypadku pierwszej 

kadencji Rady Pożytku wyznaczenie i wybór przedstawicieli powinien nastąpić w terminie do 90 dni od dnia 

wejścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 6. Radę Pożytku tworzy Wójt w drodze Zarządzenia. 

§ 7. Kadencja Rady Pożytku trwa 2 lata, od dnia utworzenia Rady Pożytku. 

§ 8. 1. Rada Pożytku obraduje na posiedzeniach. 

2. Pierwsze posiedzenie Rady Pożytku zwołuje Wójt w terminie 14 dni od dnia utworzenia Rady Pożytku. 

3. Posiedzenia Rady Pożytku są zwoływane przez przewodniczącego w zależności od potrzeb  

lub na wniosek, co najmniej trzech członków Rady Pożytku, nie rzadziej niż 2 razy w roku. 

§ 9. 1. Rada Pożytku na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym, zwykłą 

większością głosów, w obecności, co najmniej połowy członków Rady Pożytku, przewodniczącego Rady 

Pożytku, zastępcę przewodniczącego Rady Pożytku oraz sekretarza Rady Pożytku. Pierwszemu posiedzeniu 

Rady Pożytku do czasu wyboru przewodniczącego przewodniczy Wójt. 

2. Odwołanie przewodniczącego Rady Pożytku, zastępcy przewodniczącego Rady Pożytku oraz sekretarza 

Rady Pożytku z pełnionej funkcji następuje w takim samym trybie jak ich wybór, na wniosek, co najmniej 2/3 

członków Rady Pożytku. 

3. Pracami Rady Pożytku kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności obowiązki 

przewodniczącego przejmuje zastępca przewodniczącego. 

4. Przewodniczący Rady Pożytku a w przypadku jego nieobecności, zastępca przewodniczącego, może 

zapraszać do udziału w pracach Rady Pożytku osoby spoza składu osobowego członków Rady Pożytku. 
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5. Z posiedzenia Rady Pożytku sekretarz lub inna wyznaczona osoba przez przewodniczącego Rady 

Pożytku, a w przypadku jego nieobecności przez jego zastępcę, sporządza protokół, do którego dołącza się listę 

obecności. 

6. Protokół z posiedzenia podpisany przez przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności przez 

zastępcę przewodniczącego oraz przez sekretarza lub osobę wyznaczoną, zamieszczany jest w terminie 7 dni 

w Biuletynie Informacji Publicznej 

7. O terminach posiedzeń oraz porządku obrad Rady Pożytku, członkowie zawiadamiani są pisemnie,  

co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem. 

8. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 7 przesyłane są do członków Rady Pożytku w formie 

elektronicznej lub tradycyjnej. 

§ 10. 1. Wnioski, stanowiska, ustalenia i opinie Rada Pożytku podejmuje w formie uchwał, zwykłą 

większością głosów, w obecności, co najmniej połowy członków Rady Pożytku. W przypadku równej ilości 

głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Pożytku a w przypadku jego nieobecności jego zastępca. 

2. W przypadku braku quorum przewodniczący Rady Pożytku a w przypadku jego nieobecności jego 

Zastępca wyznacza nowy termin posiedzenia, bez wymaganego quorum. 

3. Głosowania odbywają się jawnie. 

§ 11. Obsługę administracyjno - biurową Rady Pożytku zapewnia Wójt. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

A. Tanona 
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