
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/382/17 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 

z dnia 19 września 2017 r. 

w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji działania Miejskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Głogowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz.446 ze zm.), w związku z art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.); 

2) Organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność na terenie Miasta Głogowa; 

3) MRDPP – rozumie się przez to Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego. 

§ 2. Prezydent powołuje MRDPP składającą się z 11 członków, w tym: 

1) 7 przedstawicieli Organizacji, 

2) 2 przedstawicieli Rady Miejskiej, 

3) 2 przedstawicieli Prezydenta, z zastrzeżeniem § 3 i § 4. 

§ 3. 1.  Przedstawicieli Rady Miejskiej w MRDPP wskazuje Rada Miejska podejmując uchwałę 

zawierającą ich imienny wykaz. 

2. Przedstawicieli Prezydenta wskazuje Prezydent Miasta Głogowa. 

3. Przedstawicieli Organizacji w MRDPP wskazują spośród siebie sami kandydaci na członków MRDPP, 

zgłoszeni przez Organizacje w trybie określonym w §4, w drodze wyboru 7 osób, które w głosowaniu uzyskają 

największą liczbę głosów. 

§ 4. 1.  Każdej Organizacji przysługuje prawo zgłoszenia po 1 kandydacie na członka MRDPP w terminie 

14 dni od daty ogłoszenia przez Prezydenta zaproszenia do składania zgłoszeń kandydatów na członków 

MRDPP. 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust.1, publikuje się na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Głogowa 

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

3. Do zgłoszenia kandydata na członka MRDPP należy dołączyć aktualny odpis z rejestru bądź ewidencji 

Organizacji oraz inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres działalności prowadzonej przez Organizację. 

§ 5. Zadania i czas trwania kadencji MRDPP są określone w Ustawie. 
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§ 6. Termin wyrażenia opinii przez MRDPP określa Ustawa. 

§ 7. 1. Na pierwszym posiedzeniu MRDPP wybiera spośród siebie zwykłą większością głosów, 

w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 2/3 członków: Przewodniczącego, Zastępcę 

Przewodniczącego i Sekretarza. 

2. Odwołanie Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza MRDPP z funkcji następuje 

w identycznym trybie co ich wybór, na wniosek co najmniej 1/3 członków MRDPP. 

§ 8. 1. MRDPP obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na 

wniosek co najmniej 1/3 członków MRDPP, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Pierwsze posiedzenie MRDPP zwołuje Prezydent, któremu przysługuje prawo wskazania innej osoby  

do jego prowadzenia do czasu wyboru nowego Przewodniczącego MRDPP. 

3. Posiedzenia MRDPP odbywają się przynajmniej raz na kwartał. 

4. Pod nieobecność Przewodniczącego pracami MRDPP kieruje Zastępca Przewodniczącego. 

5. Sekretarz MRDPP sporządza protokół z każdego posiedzenia MRDPP, do którego dołączana jest lista 

obecności członków MRDPP. 

§ 9. MRDPP wyraża swoje opinie w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, 

w obecności co najmniej połowy członków MRDPP. 

§ 10. Prezydent zapewnia obsługę administracyjną i biurową MRDPP. 

§ 11. Traci moc uchwała Nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 czerwca 2015 roku. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Koliński 
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