
  

UCHWAŁA NR XIII/103/2019 

RADY MIEJSKIEJ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO 

z dnia 13 sierpnia 2019 r. 

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

Pożytku Publicznego w Nowogrodzie Bobrzańskim 

Na podstawie art. 41g ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 19 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Nowogrodzie Bobrzańskim jest organem 

konsultacyjno – opiniodawczym organów gminy działającym na terenie gminy Nowogród Bobrzański, 

powoływaną w celu pogłębienia współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. 

2. Zadania Gminnej Rada Działalności Pożytku Publicznego w Nowogrodzie Bobrzańskim określa ustawa 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

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

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688); 

2) organizacjach pozarządowych – należ przez to rozumieć organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 

ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, działające na terenie gminy lub na rzecz jej 

mieszkańców; 

3) gminie – należy przez to rozumieć gminę Nowogród Bobrzański; 

4) radzie pożytku – należy przez to rozumieć Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Nowo-

grodzie Bobrzańskim; 

5) burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego. 

Rozdział 2. 

Tryb powoływania członków rady pożytku 

§ 2. 1. Członkowie rady powoływani są zarządzeniem burmistrza. 

2. Rada pożytku liczy 8 osób, w której skład wchodzi: 

1) 2 przedstawicieli Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego; 

2) 2 przedstawicieli burmistrza; 

3) 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych. 
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3. Zgłoszenia kandydatów dokonują odpowiednio: 

1) Rada Miejska Nowogrodu Bobrzańskiego i burmistrz poprzez wskazanie kandydatów na piśmie; 

2) organizacje pozarządowe poprzez przesłanie do urzędu formularza zgłoszeniowego swojego 

przedstawiciela – członka organizacji. 

§ 3. 1. W przypadku zgłoszenia przez organizację pozarządowe więcej niż 4 kandydatów na członków rady 

pożytku, spośród zgłoszonych kandydatów przeprowadza się publiczne losowanie. 

2. Losowanie przeprowadza i organizuje burmistrz, informując o miejscu i terminie jego przeprowadzenia 

wszystkich kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. 

3. Burmistrz powołuje zarządzeniem radę pożytku w ciągu 7 dni od otrzymania nazwisk kandydatów na 

członków do rady pożytku. 

Rozdział 3. 

Terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków rady pożytku 

§ 4. 1. Nie później niż 30 dni przed upływem kadencji rady pożytku, burmistrz ogłasza nabór na  

4 członków rady pożytku, spośród osób zgłoszonych  przez organizacje pozarządowe.  

2. Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej urzędu www.nowogrodbobrz.pl 

oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim 

bip.nowogrodbobrz.pl. 

3. Każda organizacja pozarządowa może zgłosić 1 kandydata na członka rady pożytku, kandydat może 

reprezentować tylko jedną organizację pozarządową. 

4. Zgłoszeń dokonuje się na kartach zgłoszenia w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia. Karta zgłoszenia zawiera 

następujące informacje: 

1) nazwę i siedzibę organizacji zgłaszającej; 

2) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty 

potwierdzające status prawny organizacji; 

3) dane kandydata: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe oraz krótkie uzasadnienie 

zgłoszenia kandydata do udziału w pracach rady pożytku; 

4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz pisemną zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych; 

5) zgłoszenie winno zostać podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji. 

Rozdział 4. 

Tryb działania rady pożytku 

§ 5. 1. Rada pożytku wybiera ze swojego grona zwykłą większością głosów przewodniczącego, wice-

przewodniczącego i sekretarza. 

2. Wybory są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa składu rady pożytku. 

3. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego bądź sekretarza następuje w takim samym trybie, 

co ich powołanie. 

§ 6. 1. Pierwsze posiedzenie rady pożytku zwołuje burmistrz. 

2. Kolejne posiedzenia rady pożytku zwołuje jej przewodniczący na wniosek: 

1) burmistrza; 

2) co najmniej 1/3 liczby członków rady pożytku; 

3) z własnej inicjatywy. 

§ 7. 1. Posiedzenia rady pożytku odbywają się w miarę potrzeb. 
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2. Rada pożytku obraduje na posiedzeniach i opracowuje w formie uchwały stanowiska bądź wyraża 

opinie, w obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy. 

3. Zajęte stanowiska bądź opinie rada pożytku przekazuje burmistrzowi w terminie do 7 dni od dnia 

zakończenia posiedzenia. 

4. Z przebiegu posiedzeń rady pożytku sporządza się protokoły. 

§ 8. Praca w radzie pożytku jest pracą społeczną. 

§ 9. Obsługę administracyjno – biurową rady pożytku zapewnia Urząd Miejski w Nowogrodzie 

Bobrzańskim. 

Rozdział 5. 

Przepisy końcowe 

§ 10. Traci moc uchwała nr LVI/351/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 września 

2010r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Nowogrodzie Bobrzańskim. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego. 

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

Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Tomasz Sawicki 
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