
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/173/2017 

RADY GMINY KOMAŃCZA 

z dnia 18 lipca 2017 r. 

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania  

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Komańcza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 

ze zmianami) w zw. z art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 ze zmianami) i po przeprowadzeniu konsultacji w trybie przewidzianym 

uchwale nr XXVI/138/16 Rady Gminy Komańcza z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych lub wieloletnich programów 

współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi: 

Rada Gminy Komańcza 

 uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Tryb powołania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Komańczy 

§ 1. Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Komańczy, zwaną dalej „Radą”, powołuje Wójt 

Gminy Komańcza w liczbie co najmniej ośmiu członków, w tym: 

1) dwóch przedstawicieli Rady Gminy Komańcza, 

2) dwóch przedstawicieli Wójta Gminy Komańcza, 

3) co najmniej czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”. 

§ 2. 1. Kandydatów na przedstawicieli, o jakich mowa w § 1 pkt. 3 wskazują organizacje i podmioty ich 

rekomendujące nie później niż 30 dni przed upływem kadencji Rady. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania 

kandydatur publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza na 60 dni przed 

upływem kadencji Rady. 

2. Przedstawicieli organizacji i podmiotów wskazanych w § 1 pkt. 3 powołuje Wójt Gminy Komańcza 

spośród kandydatów, o których mowa w § 2 ust. 1. Powołanie powinno uwzględniać osoby reprezentujące 

podmioty działające w zróżnicowanych formach i sferach działalności publicznej oraz dyrektywę, aby każda 

organizacja pozarządowa lub jeden z podmiotów wymienionych w art. 3. ust.3 ustawy, który zgłosi swoich 

kandydatów był reprezentowany co najmniej przez jednego przedstawiciela. 

3. Kandydat na członka Rady powinien złożyć pisemne oświadczenie według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Wzór zgłoszenia kandydata stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
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§ 3. W razie śmierci lub odwołania członka Rady Wójt uzupełnia jej skład na okres do końca kadencji 

w procedurze określonej w § 2. 

§ 4. 1. Kandydatów na przedstawicieli do Rady pierwszej kadencji organizacje i podmioty ich 

rekomendujące zgłaszają nie później niż do dnia 30 sierpnia 2017 roku. 

2. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatur przedstawicieli do Rady pierwszej kadencji przez 

organizacje i podmioty ich rekomendujące opublikowane zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Komańcza najpóźniej w dniu 15 sierpnia 2017 roku. 

3. Rada Gminy Komańcza do dnia 30 sierpnia 2017 roku wyznaczy dwóch swoich przedstawicieli do Rady 

pierwszej kadencji. 

4. Najpóźniej do dnia 10 września 2017 roku Wójt Gminy Komańcza powoła skład Rady pierwszej 

kadencji. Powołanie powinno uwzględniać osoby reprezentujące podmioty działające w zróżnicowanych 

formach i sferach działalności publicznej oraz dyrektywę, aby każda organizacja pozarządowa lub jeden 

z podmiotów wymienionych w art. 3. ust.3 ustawy, który zgłosi swoich kandydatów był reprezentowany  

co najmniej przez jednego przedstawiciela. 

5. W sprawach nieuregulowanych w przepisach § 4 ust. 1-4, odpowiednio stosuje się § 2 ust. 1-4. 

Rozdział 2. 

Organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Komańczy 

DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W KOMAŃCZY 

§ 5. 1. Rada wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

2. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego bądź sekretarza następuje 

w takim samym trybie, co powołanie, na wniosek co najmniej 1/4 członków Rady. 

§ 6. 1. Rada obraduje na posiedzeniach. 

2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego z jego inicjatywy lub na wniosek co najmniej 

1/4 członków Rady, z tym że pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Wójt Gminy Komańcza. 

3. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 

4. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. 

5. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. 

§ 7. 1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał. 

2. Posiedzenia Rady mogą odbywać się, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu Rady. 

3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. 

§ 8. Obsługę administracyjną i biurową Rady zapewnia Urząd Gminy Komańcza. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Komańczy 

 

 

Roman Orzechowski 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr ____/____/2017  

Rady Gminy Komańcza z dnia _____________ 2017 roku 

w sprawie określenia trybu powoływania członków 

 oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Komańcza. 

 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO GMINNEJ RADY  

DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W KOMAŃCZY 

 

 

Oświadczam, iż:  

 

1. Wyrażam zgodę na kandydowanie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Komańczy oraz 

na przetwarzanie i upublicznienie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji  

i dokumentacji powołania i funkcjonowania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w Komańczy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2016.922 ze zmianami).  

2. Świadom(-a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę 

pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, iż nie byłem(-am) karany(-a) 

za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że korzystam z pełni praw publicznych.  

3. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że administratorem zebranych danych osobowych jest Wójt 

Gminy Komańcza. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy Komańcza moich dobrowolnie 

podanych danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z kandydowaniem na 

członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Komańczy, dla potrzeb niezbędnych dla 

realizacji i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych. Mam świadomość, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych 

osobowych oraz ich poprawiania, a także odwołania zgody na ich przetwarzanie.  

4. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na upublicznienie moich danych osobowych obejmujących imię 

nazwisko i adres zamieszkania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

5. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na upublicznienie moich danych osobowych dotyczących 

informacji teleadresowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

6. Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem prawnym 

i faktycznym oraz wyrażam zgodę na upublicznienie informacji zawartych w zgłoszeniu.  

 

 

……………………………………….       ………..…………………………  

miejscowość i data           podpis kandydata  

 

* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr ____/____/2017  

Rady Gminy Komańcza z dnia _____________ 2017 roku 

w sprawie określenia trybu powoływania członków 

 oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Komańcza. 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

KANDYDATA DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W KOMAŃCZY 

1. Dane kandydata: 

a) imię:      

 _____________________ 

b) nazwisko:     

______________________ 

2. Adres zamieszkania kandydata: 

______________________ 

______________________ 

3. Dane telekontaktowe kandydata: 

e-mail: ______________________, numer telefonu: ___________________ 

4. Osobiste umotywowanie kandydatury przez kandydata, w tym określenie kwalifikacji kandydata 

przydatnych do wykonywania zadań członka Rady. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

5. Dane organizacji rekomendującej 

a. Nazwa organizacji rekomendującej 

________________________________________  

b. Numer organizacji rekomendującej w rejestrze lub ewidencji  

_______________________________________ 

c. Forma prawna w jakiej działa organizacja rekomendująca 

_______________________________________  

 

d. Nazwa właściwego rejestru lub ewidencji  

_______________________________________ 

e. Dane dotyczące siedziby  organizacji rekomendującej 

_______________________________________ 

 (wstawić adres: ulica, numer budynku/lokalu, nazwa miejscowości, kod pocztowy) 
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f. Dane telekontaktowe organizacji rekomendującej: 

e-mail: ______________________, numer telefonu: ___________________ 

6. Umotywowanie kandydatury przez organizację rekomendującą, w tym określenie kwalifikacji 

kandydata przydatnych do wykonywania zadań członka Rady. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

 

 

________________________________________      

Miejscowość i data, podpis kandydata  

 

 

________________________________________ 

pieczęć organizacji oraz podpisy 

uprawnionych do jej reprezentacji 
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