
 

 

UCHWAŁA NR VIII/106/VIII/2019 

RADY MIASTA POZNANIA 

z dnia 19 marca 2019 r. 

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994.), art. 4 ust. 1 pkt 22, art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) uchwala się, co 

następuje: 

 

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Poznańskiej  

Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1.  Wprowadzenie  

Określa się tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Poznańskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego. 

§ 2.  Znaczenie pojęć  

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Radzie – należy przez to rozumieć Poznańską Radę Działalności Pożytku Publicznego; 

2) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Poznańskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego; 

3) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Poznania; 

4) organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

5) zwykłej większości głosów – należy przez to rozumieć większość osiągniętą, gdy więcej osób biorących 

udział w głosowaniu opowiada się za wnioskiem niż przeciw, głosy wstrzymujące nie są wliczane do 

wyniku; 

6) oddziale obsługującym – należy przez to rozumieć Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania; 

7) wyborach – należy przez to rozumieć wybory do Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 
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8) stronie internetowej Miasta – należy przez to rozumieć stronę www.poznan.pl/organizacje. 

§ 3.  Działania programowe  

Organizacje uczestniczą w działaniach programowych Miasta Poznania, w szczególności poprzez udział 

swoich przedstawicieli w Poznańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. 

Rozdział 2. 

Powołanie Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

§ 4.  Wszczęcie postępowania. Kadencja  

1. Radę tworzy w drodze zarządzenia Prezydent na wspólny wniosek co najmniej pięciu organizacji 

prowadzących działalność na terenie miasta Poznania. 

2. Kadencja Rady trwa 3 lata. 

3. Z końcem kadencji mandat członka Rady wygasa. 

§ 5.  Skład Rady  

Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się z: 

1) czworga przedstawicieli Rady Miasta Poznania wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta 

Poznania; 

2) czworga przedstawicieli Prezydenta Miasta Poznania wskazanych przez Prezydenta Miasta Poznania; 

3) takiej liczby przedstawicieli organizacji pozarządowych, aby liczba członków tych organizacji, 

wymienionych w lit. a i b wynosiła co najmniej połowę członków Rady w następujący sposób: 

a) pięciorga przedstawicieli organizacji pozarządowych wybranych w wyborach, o których mowa  

w rozdziale 3; 

b) przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez Komisje Dialogu Obywatelskiego, działające 

przy Urzędzie Miasta Poznania. 

Rozdział 3. 

Wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Poznańskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego 

§ 6.  Postanowienia ogólne  

1. Wybory są równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. 

2. Terminy kalendarza wyborczego ustala ustępująca Rada. 

§ 7.  Czynne prawo wyborcze  

1. Czynne prawo wyborcze posiadają osoby, które na podstawie odpisu KRS lub odpowiedniego 

upoważnienia dowiodą swoich uprawnień do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji. 

2. Każda organizacja, o której mowa w ust. 1, dysponuje jednym głosem. 

§ 8.  Bierne prawo wyborcze  

1. Bierne prawo wyborcze posiadają przedstawiciele organizacji. 

2. W wyborach może kandydować tylko jeden przedstawiciel z każdej organizacji, o której mowa w ust. 1. 

§ 9.  Przeprowadzenie wyborów  

1. Za przeprowadzenie wyborów odpowiedzialny jest Prezydent. 

2. W skład Komisji Wyborczej wchodzi minimum trzech przedstawicieli organizacji oraz przedstawiciel 

Prezydenta pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Wyborczej. 

3. Nad prawidłowym przebiegiem prac Komisji Wyborczej czuwa przedstawiciel oddziału obsługującego. 

§ 10.  Ogłoszenie o wyborach  
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1. Ogłoszenie o wyborach powinno zostać zamieszczone na stronie internetowej Miasta oraz w siedzibie 

Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17, na tablicy ogłoszeń. 

2. W ogłoszeniu określa się: 

1) termin i warunki zgłaszania kandydatów na członków Rady; 

2) termin publikacji kandydatur na stronie internetowej Miasta; 

3) termin przeprowadzenia wyborów do Rady; 

4) zasady głosowania; 

5) wzór formularza zgłoszenia kandydatów. 

§ 11.  Weryfikacja kandydatur. Lista kandydatów  

1. Weryfikacji prawidłowości zgłoszeń kandydatur na członków Rady dokonuje przedstawiciel oddziału 

obsługującego. 

2. Kandydatury do Rady, spełniające warunki formalne określone w ogłoszeniu, publikowane są na stronie 

internetowej Miasta w formie listy kandydatów wraz z formularzem zgłoszenia jako załącznikiem. 

§ 12.  Dni wyborów  

1. Wybory do Rady mają formę dwudniowego głosowania, w dniach oraz godzinach wskazanych 

w ogłoszeniu. 

2. W dniach wyborów do Rady, pracownicy oddziału obsługującego wydają uprawnionym do głosowania 

przedstawicielom organizacji karty do głosowania. 

§ 13.  Ustalenie składu Rady  

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania. 

2. Do Rady wybranych zostaje pięciu przedstawicieli organizacji, którzy otrzymali kolejno największą 

liczbę prawidłowo oddanych głosów. 

3. Tworzy się listę rezerwową kandydatów na członków Rady. Na liście rezerwowej umieszczani są 

kandydaci do Rady w kolejności uzyskania największej liczby prawidłowo oddanych głosów. 

4. W przypadku równej liczby głosów, wśród kandydatów do zajęcia odpowiednio ostatnich miejsc 

uprawniających do członkostwa w Radzie, Komisja Wyborcza przeprowadza losowanie. 

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów do Rady jest mniejsza lub równa liczbie miejsc opisanych w par. 

5, ust. 3, wówczas zgłoszonych kandydatów spełniających warunki formalne określone w ogłoszeniu uważa się 

za wybranych i nie przeprowadza się głosowania. 

6. Każda z funkcjonujących przy Urzędzie Miasta Poznania Komisji Dialogu Obywatelskiego może wybrać 

jednego przedstawiciela do składu Rady. Osoby wybrane do Rady przez Komisje Dialogu Obywatelskiego 

nie biorą udziału jako kandydaci w wyborach do Rady. Przedstawiciel KDO co do zasady zostaje wybrany na 

okres trwania kadencji PRDPP. KDO może dokonać zmiany osobowej przedstawiciela do składu Rady. 

7. Pozostali przedstawiciele organizacji zostają wybrani podczas wyborów ogłoszonych przez Prezydenta. 

8. Jeśli któraś z Komisji Dialogu Obywatelskiego nie wybierze swojego przedstawiciela do składu Rady 

w ciągu 6 tygodni od daty wpływu wniosku od organizacji o utworzenie Rady, wówczas w miejsce, o którym 

mowa w par. 5, pkt 4 wejdą osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów przedstawicieli organizacji 

wybranych w wyborach, o których mowa w par. 13 ust. od 1 do 5. 

9. Organizacje, których przedstawiciele zostali wybrani przez Komisje Dialogu Obywatelskiego, 

nie rekomendują swoich kandydatów do wyborów. 

10. Jeżeli nie jest możliwe obsadzenie wszystkich miejsc w Radzie z powodu niewystarczającej liczby 

kandydatów, organizuje się wybory uzupełniające. 

11. Po przeprowadzeniu wyborów Komisja Wyborcza sporządza protokół. 

12. Protokół, o którym mowa w ust. 7, podpisują wszyscy członkowie Komisji Wyborczej. 
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13. Wyniki wyborów wywieszane są w siedzibie Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17, na 

tablicy ogłoszeń, oraz zamieszczane są na stronie internetowej Miasta, nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych od dnia zakończenia wyborów do Rady. 

Rozdział 4. 

Organizacja pracy Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

§ 14.  Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego  

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący. 

2. Przewodniczący jest wybierany na trzyletnią kadencję przez członków Rady, bezwzględną większością 

głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady, na pierwszym jej posiedzeniu. 

3. Przewodniczący odwoływany jest przez członków Rady, bezwzględną większością głosów, w obecności 

co najmniej połowy składu Rady, na wniosek co najmniej czterech jej członków. 

4. Rada powołuje i odwołuje dwóch Zastępców Przewodniczącego bezwzględną większością głosów, 

w obecności co najmniej połowy składu Rady. 

§ 15.  Zwołanie posiedzenia  

1. Pierwsze posiedzenie nowo powstałej Rady zwołuje Prezydent Miasta Poznania. 

2. Posiedzenia Rady powinny odbywać się przynajmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady zwołuje 

Przewodniczący lub jego Zastępca. 

3. Posiedzenie Rady może być zwołane również na wniosek co najmniej pięciu jej członków. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, jest wiążący dla Przewodniczącego. 

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

§ 16.  Uchwały. Kworum  

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, w tym stanowisk i opinii, przyjmowanych zwykłą 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady. 

2. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego. 

§ 17.  Posiedzenia. Protokół  

1. Posiedzenia Rady są jawne. 

2. Obsługę techniczną i protokołowanie obrad Rady zapewnia oddział obsługujący. 

3. Zaproszenia oraz informacje o posiedzeniach, wskazanych w ust. 1, przygotowuje oddział obsługujący 

w uzgodnieniu z Przewodniczącym i następnie publikuje na stronie internetowej Miasta, przy czym zaproszenie 

na kolejne posiedzenie Rady (zawierające dokładny termin, miejsce oraz porządek obrad) powinno zostać 

opublikowane najpóźniej 7 dni przed dniem tego posiedzenia. 

4. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół w terminie 14 dni od dnia posiedzenia. 

5. Po sporządzeniu protokołu i podpisaniu go przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, 

oddział obsługujący publikuje protokół na stronie internetowej Miasta. 

6. Rada, w miarę potrzeb, może z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady zapraszać do udziału 

w posiedzeniach ekspertów i obserwatorów z głosem doradczym, w tym pracowników Urzędu Miasta Poznania 

lub przedstawicieli organizacji. 

§ 18.  Zespoły robocze  

1. Rada może powoływać zespoły robocze do realizacji określonych przez Radę zadań. 

2. Zespoły robocze składają Radzie sprawozdania ze zrealizowanych zadań w terminie określonym przez 

Radę. 

Rozdział 5. 

Uzupełnienie składu Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

§ 19.  Uzupełnienie składu  
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1. Prezydent Miasta Poznania odwołuje członka Rady przed upływem kadencji zgodnie z art. 41 g ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Wniosek, za pomocą którego Prezydent Miasta Poznania odwołuje członka Rady przed upływem 

kadencji, składany jest za pośrednictwem Przewodniczącego. 

3. W przypadku odwołania członka Rady przed upływem kadencji jej skład zostaje uzupełniony o: 

1) członków Rady będących przedstawicielami organizacji pozarządowych. Jeśli odwołanie dotyczy członka 

Rady wybranego w wyborach, zostaje on powołany według kolejności z listy rezerwowej, o której mowa 

w § 13 ust. 3. W przypadku odwołania członka Rady wybranego przez Komisję Dialogu Obywatelskiego, 

Komisja ta wybiera nowego przedstawiciela; 

2) członków Rady będących przedstawicielami Rady Miasta Poznania, wskazanych przez Przewodniczącego 

Rady Miasta Poznania; 

3) członków Rady będących przedstawicielami Prezydenta Miasta Poznania, wskazanych przez Prezydenta. 

Rozdział 6. 

Przepisy końcowe 

§ 20.  Utrata mocy  

Traci moc uchwała NR XXIV/328/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie 

trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. 

§ 21.  Wykonywanie uchwały  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania. 

§ 22.  Wejście w życie  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miasta Poznania  

(-) Grzegorz Ganowicz 
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