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UCHWAŁA NR XLVI/438/10
RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia 5 listopada 2010 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami) oraz art.4 ust.1 i art.13 
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 190, poz.1606 z późniejszymi zmianami) 

Rada Gminy Bobrowniki uchwala: 

§ 1. 1. Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego, zwaną dalej "Radą Pożytku" Wójt Gminy powołuje 
zarządzeniem, w terminie do 3 miesięcy od daty otrzymania w tej sprawie wniosku organizacji pozarządowej lub 
innego uprawnionego podmiotu. 

2. Rada Pożytku składa się z : 

- 2 przedstawicieli Rady Gminy, wskazanych imiennie uchwałą Rady, 

- 2 przedstawicieli Wójta Gminy, wskazanych imiennie zarządzeniem Wójta, 

- do 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów działającyh na terenie 
Gminy Bobrowniki. 

3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wybierani są przez osoby 
uprawnione do reprezentowania tych organizacji lub podmiotów na zebraniu organizowanym przez Wójta Gminy, 
zwoływanym w ciągu 2 miesięcy od daty wpływu wniosku. 

4. Rada Pożytku na swoim pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Wójta Gminy wybiera ze swojego grona: 

- Przewodniczącego, 

- Zastępcę przewodniczącego, 

- Sekretarza. 

§ 2. 1. Posiedzenia Rady Pożytku zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 
pół roku. 

2. Z każdego posiedzenia Rady Pożytku sporządzany jest protokół oraz lista obecności. 

3. Protokół sporządza Sekretarz a podpisuje go Sekretarz i Przewodniczący. 

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca przewodniczącego. 

§ 3. 1. Rada Pożytku swoje decyzje, wnioski i opinie podejmuje w formie uchwał. 

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy wszystkich 
członków. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
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Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Bogdan Brzozowski


